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VOORWOORD

Een proefschrift is geen scriptie. En geen boek.
Dat wilzeggen, geen 'leuk'boek.1

Sommigeproefschriften ontstaan in de vorm van een op zichzelf staand onderzoek dat
bij eenuniversiteit ofonderzoeksinstelling wordtuitgevoerd.Andereproefschriften ontstaanalsreflectie ophetdagelijks werk.Dezestudiebehoort totdetweedegroep.Het is
geenproduktvanv/eten-schap, maarvanweten-filie.
Ruimtienjaarhebikgewerktbij deDienstLandbouwkundig Onderzoek (DLO)vanhet
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij,ondermeer aanhet onderwerp dat
indezestudiecentraalstaat:onderzoeknaardelandbouw tenbehoevevandevoorbereiding van streekplannen. Eerstbij het Landbouw-EconomischInstituut, laterbij het StaringCentrum,InstituutvoorOnderzoekvanhetLandelijk Gebied.
Inmijn dagelijks werkbijdezeinstitutenvielhetmijregelmatigopdatderesultatenvan
onderzoek op een voor mij raadselachtige wijze werden gebruikt. De vreemdste dingen
kwam ik tegen: geciteerd worden voor het onderbouwen van precies het tegenovergesteldevanwat ikhadbeweerd;onverantwoorde extrapolatiesvanberekeningen; verwarren van prognoses, scenario's en speculaties; gebruiken van voorlopige cijfers (die naderhand waren aangepast) driejaar later en in een heel ander beleidscircuit; enzovoort.
Ikneem aan dat iedereen inhet toegepaste onderzoek hierover smakelijke verhalen kan
vertellen.
Vanuit deze verwondering ontstond mijn fascinatie voor de vraag hoe het gebruik van
informatie enkennis uit onderzoek precies in elkaar zit. Welke informatie wordt bij het
voorbereiden van streekplannen echtgebruikt enopwelkemanierwordt deze informatie
gebruikt? Wat levert dit aan kennis op? Een studie naar dit soort vragen zou mogelijk
ook aanknopingspunten kunnen opleveren om het onderzoek beter op het gebruik af te
stemmen.Deze vraag is extra relevant in een tijd waarin aan de ene kant heel veel onderzoek wordt uitbesteed door overheden, terwijl aan de andere kant (wetenschappelijke) onderzoek sterkwordt gerelativeerd. Indetienjaar die ik aandeze studiehebgewijd, kwam dit laatste, sociaal-culturele aspect steeds sterker als belangrijk vraagstuk
naarvoren.
Deze studie kan vanuit drie gezichtspunten worden beoordeeld. Gezichtspunten die al
sinds Vitruvius een rol spelen bij het omschrijven van architectonische kwaliteit, maar
ook goedkunnenwordentoegepast opteksten.Het eerstegezichtpunt isdatvan utilitas,
nuttigheid. Op dit punt heb ik niet veel pretenties. Misschien dat een streekplanner de
voorstellen uit het vierde deel nuttig in zijn of haar werk kan toepassen. Voor de rest
hoop ik vooral op herkenning. Dat raakt het tweede gezichtspunt: venustas, bevallig1

Somerwil-Ayrton, 1989
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heid. Wat ditbetreft hoop ik opeen lezersgroep dieveel genoegenbeleeft aanhet lezen
vandezestudie,opmensendiemijn fascinatie delen.Hetderdegezichtspunt,y?A7w/tosof
duurzaamheid komt voor onderzoek in het algemeen, tot uitdrukking in het overbodig
maken van toekomstig onderzoek, oftewel het ontsluiten van het verleden voor een zo
ver mogelijke toekomst. Ik hoop met deze studie veel andere onderzoekers het doorworstelen van streekplanteksten, deelnota's en onderzoeksrapporten te besparen, zoals
ookmij veelwerkbespaard isgeblevendooreerderonderzoeknaar onderzoek.
Tenslotte wil ik iedereenbedanken die op de eenof anderewijze eenbijdrage heeft geleverd aan deze studie: collega's, vrienden, familie. Velen van hen deden dat zonder te
weten, als partners in discussies die direct of indirect tot delen van dit proefschrift
hebben geleid.

SAMENVATTING
1 Inleiding
Vraagstelling
Een goed ruimtelijk plan is mede gebaseerd op inzicht in de bestaande situatie en de
ontwikkelingsmogelijkheden van gebieden. Onderzoekinplanning, zoals het in deze
studiewordt genoemd, is eenmiddel om dat inzicht te verkrijgen. In deze studie wordt
echter de vanzelfsprekendheid hiervan aan de orde gesteld. Centraal daarbij staat de
vraag: Watisdebetekenisvanonderzoekinplanning?
Achtergrond vandevraagstelling
In de literatuur wordt een stroom van praktische handreikingen gegeven om kennis uit
onderzoek adequaat in te zetten. Het gaat om: tijdig, expliciet en gezamenlijk formuleren van verwachte resultaten; onderhouden van een goed contact tijdens het onderzoek;
overdragen van resultaten via verschillende media; enzovoort. Consequente toepassing
vandergelijke aanbevelingen zaldebetekenisvankennisuitonderzoek zeker vergroten.
Waarom dan toch een studie naar onderzoek in planning? De reden ligt vooral in de
recente postmoderne maatschappelijke ontwikkeling, die onder meer tot uitdrukking
komt in eenbreed gevoelde twijfel aan debetekenis van (wetenschappelijk) onderzoek.
Voor onderzoek inplanning is daarbij het probleem de spanning tussen een wezenlijke
kenmerk van het postmoderne tijdvak, namelijk de acceptatie van vele waarheden, en
datgenewattraditioneelvanonderzoekwordtverwacht,heteenduidigrepresenterenvan
dewerkelijkheid. Watisgegevendezesituatienogdebetekenisvanhet onderzoek?
Kennis
Kennis ontstaat door het samensmelten van impliciete en expliciete kennis. Impliciete
kennis is het geheel van ervaringen dat mensen meedragen en waardoor ze informatie
dieophenafkomtkunnenplaatsen eninterpreteren. Explicietekennisisdekwalitatieve
enkwantitatieve informatie dieeenduidelijke dragerheeft endaardooropgeslagen, verplaatst ofovergedragenkanworden.Dezestudiegaatoverdebetekenis vandeexplicietekennisvoordeplanningmaarbezietdezewelinrelatietotimplicietekennis.
Afbakening enopbouw
Deze studie spitst zich toe op streekplanning en landbouw. Voor de streekplanning is
gekozen omdathet eencruciale planvorm is,inhetkader waarvan nogalwat onderzoek
wordt gedaan. Voor de landbouw isgekozenomdathet degrootste ruimtegebruiksvorm
van het landelijk gebied is en bovendien op een omslagpunt zit wat betreft zowel de
technisch-economische ontwikkeling als de eisen die de samenleving stelt.De studie is
opgebouwduitdriedelen:
-theorie:hoekanonderzoekinplanningtheoretischworden gepositioneerd?
-praktijk: hoewordtkennisuitonderzoekindestreekplanningbenut?
-toepassing:hoekunnen deconclusieshieruitwordenuitgewerkt ineenvoorbeeld?
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2 Theorie
Een planningstheoretische positiebepaling vereist een reflexieve benadering die ook
ingaat op de sociale omgeving van onderzoek in planning en dus een visie geeft op
planningenop onderzoek.
Planning
De interactieprocessen inplanning hebben doorgaans de vorm van regulatieve taalhandelingen: uitspraken waarmee actoren elkaars handelen trachten te reguleren. Elk type
taalhandeling heeft eenspecifiek doel,specifieke veronderstellingen overwatredelijk is
enwatniet,eenspecifiek publiek eneennaam.Eendergelijke specifieke vorm vantaalhandelen wordt genre genoemd. Ook planning kan als een genre worden beschouwd,
metalscentralevormingsregel hetverbindenvandenkenenhandelen en alsopgavehet
geven van betekenis aan maatschappij-ruimtelijke ontwikkelingen. Hierin staat de
reflexieve oordeelskracht centraal, waarbij uitgangspunten niet zijn gegeven, maar
moeten worden gezocht. Dit komt tot uiting in eenbetekeniszoekende planning, die in
de postmoderne maatschappij de taak heeft om tekens bij maatschappijke
ontwikkelingentezoeken.
Onderzoek
Net als planning kan ook onderzoek worden beschreven als genre. De Forumtheorie
geeft een hierbinnen passende karakterisering van het taalhandelen. Deze theorie stelt
dat er geen inhoudelijke normen kunnen worden gegeven voor goed onderzoek, maar
wel voor te accepteren resultaten. Deze moeten voldoen aan de beoordeling door een
virtueel Forum. Traditionele wetenschappelijke begrippen als objectiviteit, consistentie,
precisie en dergelijke krijgen daarbij een nieuwe betekenis en worden gezien als
middelenomeenopencommunicatiemogelijk temaken.
Onderzoekinplanning
Onderzoek in planning kan echter niet als een afzonderlijk genre worden beschouwd.
Het heeft namelijk geen eigen doel anders dan dat van planning en onderzoek. Planningsuitspraken enonderzoeksuitspraken zoekeneenverschillende legitimering. Daarbij
heeft deplannererbelangbij datdeonderzoeker zichopanderegronden legitimeert dan
de planner. Onderzoekinplanning moet meer wordengezien als een ontmoeting van
twee genres dan als een apart genre. Voor een vruchtbare ontmoeting moet in beide
genreseenspecifieke stijl worden gehanteerd. Dezekan twee gedaanten aannemen. Ten
eerste die van een strategische stijl. Zowel onderzoek als planning zoeken een pragmatisch gemeenschappelijk belang en stellen elkaars uitgangspunten niet ter discussie.
Ten tweede die van een vrijmoedige stijl. Daarin wordt het genre onderzoek
geconfronteerd met vraagstukken over objectiviteit ende onafhankelijke positie, terwijl
het genre beleid wordt geconfronteerd met de vraag of allerlei beleidsconcepten ook
cognitief kunnen worden onderbouwd. De vrijmoedige stijl kan worden ingevuld
volgens een leermodel of een contingentiemodel. Het leermodel is een poging om de
leercyclussenvanonderzoek enbeleid expliciet inelkaarovertelatenlopen.Het contin-

Samenvatting
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gentiemodel laatdebandtusseneenbepaaldebeleidsvraag eneenbepaaldeonderzoeksvraag los. In het contingentiemodel gaat het omhet bevorderen van de ontmoeting van
onderzoek enplanning inhetalgemeen,losvaneenspecifieke beleidscontext.

3 Praktijk
Om na te gaan hoe kennis uit landbouwonderzoek in de streekplanpraktijk is ingezet,
zijn 16 streekplannen met de bijbehorende voorbereidingsprocedures geanalyseerd. De
plannen liggenverspreidoverhetlandenzijngekozenuitdeperiode 1965 -1995.
Streekplanconcepten
Uit de streekplannen zijn de verschillende planconcepten gereconstrueerd. Wat betreft
landbouw-strategische concepten kunnen twee soortenworden onderscheiden:het achterblijvers-perspectief en het sectorperspectief. In samenhang daarmee zijn er ook twee
soorten landbouw-ruimtelijke concepten: meer gericht op de fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden en meer gericht op de ruimtelijk-economische structuur. De integraal-ruimtelijkeconcepten varieren meer. Vier typen zijn aangetroffen: gedomineerd
door stedelijke nineties;gericht opbescherming vanzwakke nineties;gebaseerd op formeleafweging tussennineties;gebaseerd opeenruimtelijkprincipe.
Kenniselementen
Degebruiktekennisuitonderzoek isgeanalyseerd doorhetreconstrueren vankenniselementen. Een kenniselement is: een configuratievan internsamenhangendecognitieve
uitspraken.In de streekplannen zijn ruim 90kenniselementen aangetroffen. Bijna 40 %
hiervan komt uit uitbesteed onderzoek; 30 % is gebaseerd op eigen onderzoek van de
provincie. In dertig jaar streekplanning heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden van
beschrijvende naar interpreterende kennis en van algemene naar geografische
informatie. Een vijfde deel van alle kenniselementen is alleen in deelnota's ingezet en
nietinhetstreekplan gebruikt.
Kennis en concept
In landbouw-strategischeconcepten wordt vooral algemene landbouwkennis en kennis
over maatschappelijke vragen en eisen gebruikt. Daarbij blijkt een verschil tussen sectorgerichte en achterblijversgerichte concepten: de eerstemakenmeer gebruik van kennisoverdemaatschappelijke vraag.Inlandbouw-ruimtelijkeconceptenwordtvooralgeografische informatie en kennis over fysiek-ruimtelijke omstandigheden ingezet. Bij de
integraal-ruimtelijke concepten overheerst de inzet van geografisch interpreterende
landbouwkennis en kennis over de maatschappij-ruimtelijke omgeving van de landbouw.
Argumentatie alswegvankennis naarconcept
Voor het analyseren van de wijze waarop informatie doorwerkt in het streekplan is gekeken naar het argumentatietype dat in het plan wordt gehanteerd. Daarbij worden de
volgende tweetrajecten vaak gehanteerd. Het eerstetraject omvathet inzetten van alge-
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mene landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regelmaat in het landbouw-strategisch concept. Het tweedetraject omvathet inzetten van geografische landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regels in het landbouw-ruimtelijk
concept.
Belangvan kennis
Over het geheel gezien blijkt dat de fysiek-ruimtelijke en geografische informatie over
de landbouw deels zeer belangrijk en deels onbelangrijk voor de streekplanning is
geweest.Hetgaatnamelijk ominformatie dievrijspecifiekisendusofechtkanworden
gebruikt of helemaal niet. Voor algemene landbouwkennis en kennis over de
maatschappij-ruimtelijke omgeving en maatschappelijke vragen en eisen is het beeld
minder zwart-wit. Deze kennis wordt wel gebruikt, maar kan worden vervangen door
andere kennis, die hetzelfde argument ondersteunt. De twee typen informatie over de
landbouw die de grootste bijdrage leveren aan de streekplanning zijn: ruimtelijke
kwalificatiesen vernieuwende inzichten overde ontwikkeling vande landbouw.Verder
blijkt dat echt essentiele kennis meestal uit eigen onderzoek van de provincie voortkomt.
Proces
Landbouwkennis kan verschillende functies in het voorbereidingsproces hebben. Voor
sectoralegedachtevormingwordt vooral beschrijvende geografische landbouwinformatiegebruikt.Voor deagendavormingwordt doorgaansniet-geografische kennis ingezet.
Voor het onderbouwen van ruimtelijke keuzen inhet streekplan wordt veel geografisch
interpreterende landbouwinformatie enkennis over de fysiek-ruimtelijke omgeving gebruikt. Een van de mooiste functies van kennis uit onderzoek is die van generator van
ideeen:bijdragen aan nieuweruimtelijke oplossingen. Hierbij is vooral algemeen interpreterende landbouwkennis enkennis over de maatschappelijke vraag in het geding. In
een aantal streekplanprocessen zijn planalternatieven geevalueerdop te verwachten effecten. Kennis wordt ook ingezet ten behoeve van het draagvlak,om actoren te laten
ziendaterietsaanhunbelangwordt gedaan.Vooralkennisovermaatschappelijke eisen
was hierbij aan de orde. De twee belangrijkste procesfuncties zijn de inzet van kennis
bij deagendavormingenindeonderbouwingvankeuzen.Bijna eentiendevanallekenniselementenheeftgeenprocesrolgespeeld:vooralbeschrijvende landbouwinformatie.
Kennis en typeproces
Het proces van streekplanvorming omvat procescoordinatie en planontwikkeling. Wat
betreft fa procescoordinatieblijkt datmetnameinplanningsprocessen meteencommunicatief en een strategisch karakter, relatief veel kenniselementen een functie vervullen
bij het op de agenda zetten van onderwerpen. Bij cooperatieve processen daarentegen
wordtkennisvooralingezetvoorhetonderbouwen vanplankeuzen.Watbetreft deplanontwikkeling blijkt enigszins verrassend dat een pragmatische ontwikkelingsstijl meer
gebruikmaaktvankennisuitonderzoekdaneensystematische ontwikkelingsstijl.
Relatie met streekplanorganisatie
De meestal wat oudere streekplannen met veel sectorale werkgroepen bevordert het

Samenvatting
genereren van veel sectorale kennis die vooral wordt gebruikt om zaken van de agenda
tehouden. De laterethematischeorganisatiediemeeropsnelheid is gericht konzichin
veel gevallenophetouderewerkbaseren.
Relatie met theorie
Wat leertdeanalysevankennisgebruik in streekplannen over detheoretischepositionering? De gedachte dat de opbouw van kennis verloopt via het dagelijks handelen,
waarbij een echte ontmoeting pas tot stand komt als de genres planning en onderzoek
afwijken vanhunkern,wordt door deplananalyses ondersteund vanuit het ongerijmde:
in de gevallen waarin de onderzoekers zich puur als onderzoeker opstellen en planners
zich puur als planners opstellen, is de doorwerking van onderzoek doorgaans beperkt
gebleven. Inhoeverre functioneert hetleermodelindepraktijk? Erzijn voorbeelden van
onderzoek inplanning waarvan deresultaten goed in het streekplan zijn benut, doordat
vertegenwoordigers vanuit de landbouwsector en vanuit de provincie gezamenlijk
onderzoek deden. Ook het contingentiemodel is in een aantal gevallen manifest. Veel
vemieuwend onderzoek of geografische basisinformatie kon in de streekplanvoorbereidingwordeningezet,omdatdezebeschikbaarwasvanuitheelanderekaders.

4 Toepassing in drie landbouwkwalificaties
Hetvoorgaande istoegepast opeenonderzoekstype dat invrijwel ieder streekplan voorkomt:beoordelingvangebiedenophunlandbouwpotentie,ofwellandbouwkwalificatie.
Raamwerk voorlandbouwkwalificatie
Eenraamwerkvoor landbouwkwalificatie moetmeer hetkarakter hebben van een serie
regels voor een speldat inprincipe allekanten opkan, mag enmoet gaan, dan van een
recept. Centraalindespelregels staathetkiezenvaneenkwalificatiecriterium datineen
oogopslag eengoedbeeldgeeft entochheel diverskan worden ingevuld.Een criterium
dat hieraan goed voldoet is:percentage bedrijvenin eenbepaaldeklasse. Dit criterium
wordt toegepast indrie kwalificaties.
Landbouwkwalificatie 1:Grotebedrijvenhebben detoekomst
De kwalificatie grote bedrijvenhebbende toekomstredeneert vanuit een economische
rationaliteit. Kort samengevat luidtdeze:hoegroter delandbouwbedrijven, hoebeter ze
gebruikkunnenmakenvan allerlei schaalvoordelen, watookmaatschappelijk gezien altijd voordelig is. Als criterium is gekozen hetpercentage bedrijvenmet eenbovengemiddelde bedrijfsomvang.Deze norm is gedifferentieerd naar bedrijfstype. Louter instrumenteel beschouwd, gaat het hier om een eenvoudige en robuuste wijze van kwalificeren. Meer principieel beschouwd is van belang dat de kwalificatie slechts een
beoordeling toelaat vanuit een vast beeld van wat goed is. Aan verschillen in bedrijfsstrategiewordt voorbijgegaan.
Landbouwkwalificatie 2:Ieder bedrijfstypeheeftzijn eigen toekomstmogelijkheden
Dezekwalificatie heeft alsleidendegedachtedathet denkeninschema's van sterkever-
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sus zwakke landbouwbedrijven een ongenuanceerd beeld geeft en allerlei keuzemogelijkheden buiten beeldhoudt. Indezekwalificatie staat daarom deveelvormigheid in de
landbouw centraal. De veelvormigheid komt tot uitdrukking in twee dimensies: schaal
en intensiteit van bedrijven. Opbasishiervan zijn voorelkbedrijfstype vier soorten bedrijven onderscheiden, diewordenweergegevenmetdetrefwoordengroot, intensief, extensiefen klein.Hieruitvolgenvierkwalificatiecriteria:percentage bedrijvenindeMasse groot (respectievelijk intensief, extensief, klein). Voor elke gemeente is nagegaan
hoeveel landbouwbedrijven tot elkvan dezevierklassen behoren. Hieruit komen negen
clusters landbouwgebieden met ongeveer dezelfde verdeling van bedrijven over deze
vierklassen. Eenclusterrepresenteert niet eenbepaaldewaardering opeen schaal sterkzwak,maarkanwelworden gerelateerd aaneenontwikkelingsscenario. Voor een ruimtelijke strategic is het zaak om inte spelen ophet ontwikkelingsscenario. Deze kwalificatie heeft een postmodern karakter. Ze waardeert niet, maar classificeert. Dat is de
kracht,maarookdezwaktealshetgaatomhetontwikkelenvanruimtelijke strategieSn.
Landbouwkwaliflcatie3: Wantzijn enworden baren elkander
De kwalificatie veronderstelt dat kwaliteiten ontstaan door tegenstellingen te benutten.
Detegenstelling diehierbij aandeordeis,wordtgekarakteriseerd metdetermen:zijnen
worden. In de ruimte van het wordenheerst efficientie als norm. In de ruimte van het
zijnheeft alleseendoelinzichzelf.Deruimtevanhetzijn fungeert daarbij alskritiek op
de ruimte van het worden. De zijnde landbouw is een extensieve vorm van landbouw,
die uit zichzelf een lage milieudruk met zich meebrengt. Hiervoor wordt als criterium
gebruikt: het percentage bedrijven met een economische bedrijfsomvanggroter dan
gemiddeld, intensiteit lager dan gemiddeld, kaveloppervlaktegroter dangemiddeld,
ligging nabij andere bedrijven van hetzelfde type en goede fysiek-ruimtelijke
geschiktheid. Dewordendelandbouw kenmerktzichdoorsteedshogerehogeinputsvan
arbeid enkapitaal eneen steeds grotereonafhankelijkheid vandegrond. Hiervoorishet
criterium: het percentage bedrijven met een economisch bedrijfsomvang groter dan
gemiddeld, intensiteithogerdangemiddeld, groterekaveloppervlakte dangemiddelden
liggingineenconcentratiegebied. Hetonderscheidtussenzijnde enwordende landbouw
kan dienstbaar zijn aan een dualeruimtelijke strategie voor de Nederlandse landbouw.
Dat wil zeggen dat de in kiem aanwezige ruimtelijke verschillen tussen zijnde en
wordende landbouw worden versterkt. Kwalificatiekaarten kunnen dienen om kiemgebiedenhiervoorte identificeren.

5 Onderzoek inplanningonderpostmodernecondities
Onder postmoderne omstandigheden ligt de opgave voor onderzoek in planning vooral
bij het daadwerkelijk vorm geven aan de absolute voorrang voor het object. Daarmee
wordt namelijk zowel eenbetekeniszoekende planning ondersteund alseen vrijmoedige
stijl inplanning enonderzoek uitgewerkt.
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PLANNINGVRAAGTOMONDERZOEK

Uitgegaan wordt van eenonderzoek naar de
bestaandetoestand(...) deuitdezebestaande
toestandvoortvloeiendenatuurlijkeontwikkelingsmogelijkheden (...)en naardemeestgewensteontwikkelingJ

Een goed ruimtelijk plan is gebaseerd op inzicht in debestaande situatie en de ontwikkelingsmogelijkheden, tegen de achtergrond van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen. Voor een adequate beoordeling hiervan is onderzoek nodig: onderzoek dat in
dezestudieonderzoekinplanningwordtgenoemd.2
In de Nederlandse ruimtelijke planning is het belang van onderzoek altijd een vanzelfsprekend uitgangspunt geweest. Zo benadrukte bijvoorbeeld Van Lohuizen (1940) dat
voorafgaand aan stedenbouwkundige plannen onderzoek moet worden gedaan naar: 'de
eigenschappen van het terrein, waarover een plan zich heeft uit te strekken' en 'de behoeften vandemenschengroepvoorwelkehetplanheeft tedienen'.Maarhet onderzoek
moet wel verder gaan dan alleen analyse en verklaring. De uitkomsten van het onderzoekdienen'duidelijk, preciesenopbouwend'tezijn.
Verstege (1942) vond de opvatting van Van Lohuizen te vrijblijvend. 'Het survey 3 is
geenmixtumcompositumvaneenzoogrooteverscheidenheid alshier [doorVanLohuizen, WH] wordt aangegeven'. Volgens Verstege zou vanuit de geografie een bindend
element in de verschillende deelonderzoeken moeten en kunnen worden aangebracht.
Verder merkt hij op: 'Naarmate deomvang van de te ordenen ruimte kleiner is,zal het
toegepastwetenschappelijk onderzoekvanminderbelang zijn'.
In 1960 vatte Van den Berg de nineties van onderzoek ten behoeve van het ruimtelijk
beleid samenondervierpunten:
* verschaffen vaneenbeeldvandebestaandetoestand;
* verschaffen vanvooruitberekeningen en toekomstverkenningen;
' BakkerSchutenBakkerSchut,1944.
Planningiseenveelzijdig fenomeen datinverschillendevakgebieden(o.a.planologie,architectuur,bedrijfskunde, infonnatica) een rol speelt. Debetekenis van determplanning verschilt vanvakgebied tot
vakgebied.Weliswaarisinallebetekenissendetoekomstaandeorde,maarinsommigevakgebiedenligt
het accent op strategic,terwijl in anderevakgebieden instrumentele aspecten hetmeesteaccent krijgen.
Dezestudieheeft betrekking opderuimtelijke planning.Ruimtelijke planningwordthieropgevat alsde
systematische voorbereiding van ruimtelijk beleid. Om wille van de leesbaarheid wordt de term
ruimtelijkeplanningindezestudievaakafgekort totplanning.
3
Indietijd werddoorveleneenstrikt onderscheid gemaakttussen'survey' en'research'.Een'survey'is
gerichtopeen'overzichtderfeitelijkheden', terwijl'research'isgerichtopverklarenofbewijzen.
2
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* toetsen van bij de beleidsinstanties aanwezige voorstellingen, toekomstbeelden en
beleidslijnen ophunrealiteitsgehalte;
* inducerenvanactiviteitbij deonderzochtebevolking.
Methetlaatstepuntwashijzijntijd vervooruit.
Ook de wetgever vindt het vanzelfsprekend dat de ruimtelijke planning wordt ondersteund door onderzoek. Dit komt onder andere tot uiting in artikel 2van het Besluit op
deRuimtelijke Ordeningvan 1965overonderzoektijdens de streekplanvoorbereiding:
1. GedeputeerdeStaten verrichten met het oog op de toekomstige ontwikkeling
van het gebied van deprovincie een voortdurendonderzoeknaar de bestaande
toestand in en naar de mogelijkeen wenselijkeontwikkelingen van deprovincie,
medeinverbandmetdievandeaangrenzendegebieden.
2.Ditonderzoekheeftmetnamebetrekkingop:
a) denatuurlijkegegevensvandeprovincie;
b) debevolkingsontwikkeling;
c) deontwikkelingvandewelvaartsbronnen;
d) desocialeencultureleontwikkelingen indesamenleving;
e) de mogelijkhedenen wenselijkhedenvoor de ruimtelijkeontwikkelingvan de
provincie, de behoeftenophetstuk vande verschillendefacetten daarvan hieronderbegrepen.
In het huidige Besluit op de Ruimtelijke Ordening is het beknopter verwoord. Uit de
meer open omschrijving kan worden afgeleid dat er anders tegen onderzoek wordt aangekeken, maar dat het nog steeds als belangrijke factor wordt beschouwd.4 Artikel 6
overonderzoekindestreekplanvoorbereiding luidt:
GedeputeerdeStaten verrichtenten behoevevan de toekomstigeruimtelijkeontwikkelingvanhetgebied vandeprovincie onderzoeknaarde bestaande toestand
inennaardemogelijkeenwenselijkeontwikkelingvandeprovincie.
Uitditkorteoverzichtblijkt dat ervanoudshereenbreeddraagvlakbestaat voorhet uitgangspunt dat onderzoek essentieel is voor de voorbereiding van het ruimtelijk beleid.
In deze studie echter wordt vanuit recente sociaal-culturele ontwikkelingen de vanzelfsprekendheid van dit uitgangspunt nader aan de orde gesteld. Centraal daarbij staat de
vraag:
Watisdebetekenisvanonderzoekinplanning?
4

Het belang dat na de tweede wereldoorlog in de ruimtelijke ordening aan onderzoek wordt gehecht
komtonderanderetotuitingindetoenamevanhetaantalonderzoekersbijplanologischediensten.Kruijt
enHazelhoff(1972) latenziendattussen 1946en 1971hetpersoneelvan deProvinciale Planologische
Diensten is verzesvoudigd, maar het personeel van afdelingen onderzoek is verachtvoudigd. Prak en
Buiskool(1994)kekennaardecijfers van 1985en 1990.Zijconcluderendatindeloopvandejaren '80
het onderzoek van planologische diensten organisatorisch meer in de beleidsvoorbereiding is geintegreerd:onderzoeksafdelingen zijnnietmeerapartherkenbaar.

Planningvraagtomonderzoek

Indit eerste deelwordt toegelicht waarom dezevraagaande ordewordt gesteld. Waaromisonderzoek inplanningnietmeerzovanzelfsprekend? Hieropwordt eerst ingegaan
vanuit een praktisch oogpunt, daarna vanuit een algemeen sociaal-cultureel
gezichtspunt. Vervolgens wordt de vraagstelling afgebakend en uitgewerkt in drie
deelvragen.
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ONDERZOEKINPLANNINGGEPROBLEMATISEERD VANUIT
DEPLANNINGSPRAKTIJK

Overdegemeenplaats:datkan intheoriewel
juistzijn, maardeugtnietvoordepraktijk1

2.1 Problemen bijbetgebruikvankennisuitonderzoek
Deproblemendieindeplanningspraktijk voorkomenbij hetgebruikenvanonderzoeksresultaten, vormen een eerste aanleiding om de vraag naar debetekenis van onderzoek
in planning te stellen. Deze problemen spelen niet alleen bij de ruimtelijke planning
(VORB, 1977; Van Lohuizen & Daamen, 1976), maar bij planning en beleid in het
algemeen: Er is iets mis met de goede betrekkingen tussen kennis en beleid. Data en
theorieen laten publieke beleidsmakers steeds vaker in de steek, ze bieden geen
betrouwbarerepresentatie meer van de te besturenwerkelijkheid (Van Gunsteren en
VanRuyven, 1993).Problemen die alomworden gesignaleerd kunnen grofweg worden
ingedeeld naar praktijk, cultuur en structuur (zie onder andere: Hutjes en Cuisinier,
1982;Korsten, 1983;Van Oijen, 1988;Prfipper, 1989;Lapple enMaan, 1984;Van der
Vail, 1980).
Praktijk
Hierbij gaathetomproblemendietemakenhebbenmethetdagelijkshandelen,zoals:
* Onduidelijkheid overdeeigenlijke vragen.Devragendiebij hetbeleid levenzijn ongeschikt of onvoldoende duidelijk om ze te vertalen in onderzoekbare vragen. Dit
leidttotonderzoeksresultaten diedebeleidsmakertegenvallen.
* Veranderingen in context. Tijdens het onderzoek veranderen er allerlei zaken (hetzij
inhetbeleid,hetzij indemaatschappij) waardoorhetonderzoekminderrelevantis.
* Verschillen in diepgang. De complexiteit van de werkelijkheid kan ertoe leiden dat
het onderzoek te diep gaat en daardoor niet meer relevant is voor het beleid of
omgekeerddatinhetbeleid dewerkelijkheid testerkwordtversimpeld.
* Problemen met de tijdsplanning. De onderzoeker meent dat de beschikbare tijd onvoldoendeisomhetonderzoek goed aantepakken:hetbeleidwilderesultaten altijd
'gisteren' hebben. De beleidsmaker daarentegen vindt dat het onderzoek veel te lang
duurt.
* Problemenmetdevormendestructuurvanderapportage.Onderzoeksrapporten zijn
te dik,bevatten te veel cijfers, geven geen duidelijk herkenbare conclusies of aanbevelingen.

' Kant,[1793]1987
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Cultuur
De genoemde praktijkproblemen kumien ook worden geformuleerd in termen van
cultuur.Erzijnverschilleninmentaliteittussenonderzoekers enplanners.Onderzoek en
beleid zijn twee werelden. Het onderzoek is gericht op verklaren; het beleid op
ingrijpen. Onderzoekers interesseren zich niet echt voor het beleid; beleidsmakers niet
voorhetonderzoek. Onderzoekers vindendat zij eenonafhankelijke enkritische functie
moetenvervullen; beleidsmakers vinden dat onderzoekers binnen hun opdracht moeten
blijven.
Structuur
Problementussenplanningenonderzoekzijn ookstructureelvanaard.Deaansturing en
financiering vanonderzoekzijnnietgoed georganiseerd. Intermediaireorganisaties werkenniet ofbestaanniet. Hetmarktmechanismewerkt onvoldoende ofmaakt onafhankelijk onderzoek onmogelijk. Relevante vragen worden hierdoor niet adequaat
beantwoord.

2.2 Onderzoek naaronderzoek
Over dehiervoor genoemde problemen met de doorwerking van onderzoek in deruimtelijke planning is en wordt regelmatig gepubliceerd. Veel publicaties hierover hebben
de vorm van beschouwingen, die zijn gebaseerd op praktijkervaringen. Ook op
studiedagen en inthemanummers vantijdschriften heeft dedoorwerking van onderzoek
regelmatig centraal gestaan (Planologische discussiedagen, Cahiers Beleidsonderzoek).
Bijvoorbeeld beschouwingen van:
» De Cassares (1954), die in dejaren vijftig constateert dat naast onderzoek, ook het
gesprek endevergadering middelen zijn voorhetvergaren van kennisbij planningsinstellingen.Daarnaastmerkthij op,datveelplanologischesurveyseenteweinigholistischkarakterhebbenomtot Wesenschau tekomen.
* Bobbert enSlob(1980),dieeropwijzen dathetkaraktervanhetonderzoek verandert
doordat de streekplanning meer procesmatig is geworden en verschillende soorten
provinciaalbeleidmeerworden gei'ntegreerd;
* Gantvoort en Tacken (1980), die zich met name richten op het gebruik van
rekenmodellen in het streekplanwerk en pleiten voor eenvoudige en inzichtelijke
modellendieniettedata-intensiefzijn;
* VanLohuizen(o.a. 1980),diededoorwerking intermenvan 'vertalen' beschrijft;
* Van derBurg,Meester en Reverda (1980), diepleiten voor een vergaande integratie
vanhetonderzoekinhetprocesvanplanvoorbereiding;
* Van der Cammen (1981), die aangeeft dat ook het bestuurlijk en ambtelijk overleg
een belangrijke methode voor informatieverzameling zijn, omdat daar subjectief
gekleurdeinformatie overruimtelijke ontwikkelingen wordt uitgewisseld;
* VanderHeijden envanderMeulen (o.a. 1983),dieaandachtvragenvoornieuwe automatiseringsmogelijkheden om de doorwerking van onderzoek in de planning te
vergroten.
* Van Saane (1991), die de wisselwerking tussen ruimtelijk onderzoek en ruimtelijk
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ontwerp centraal stelt endaarmeeimpliciet uitgaat van eenwezenlijk verschil tussen
beide;
* TerHeide (o.a. 1992),dieinzijn pleidooi voorhetbelang van strategisch onderzoek
drievormenonderscheidt (multi-project, agendavormendenkritischonderzoek)enin
navolging van deAmerikaansehistoricus James M. Banner onderzoek karakteriseert
alscivicactenengineofdemocracy.
Het aantal wat dieper gaande studies loopt ver achter bij het grote aantal
beschouwingen. Onderzoek inplanning is blijkbaar een onderwerp waarover velen een
meninghebben enwaarvoor onderzoek met nodig wordt geacht. Vanaf dejaren tachtig
echter trekt het aantal publicaties bij. In deze paragraaf worden de resultaten gegeven
van enkele belangrijke Nederlandse publicaties,waarin derelatie onderzoek-beleid ook
empirisch isonderzocht.Denadruk ligthierbij opruimtelijk onderzoekenbeleid.
Van der Vail(1980)heeft inNederland hetmeestomvangrijk onderzoek naar benutting
vanonderzoeksresultaten inhetbeleid gedaan.Hij concludeert dat:
* onderzoek door de plannende instantie meer impact heeft dan onderzoek dat wordt
uitbesteed aanonderzoeksbureaus ofuniversiteiten;
* onderzoek waarin een agogische met eendiagnostische functie wordt gecombineerd,
meerimpact heeft;
* onderzoek met laag-abstractebegrippen meer impact heeft dan onderzoek met hoogabstractebegrippen;
* onderzoek dat methodisch meer nauwgezet wordt uitgevoerd, minder impact heeft,
omdat methodisch ingestelde onderzoekers doorgaans minder aandacht hebben voor
detoepassing;
* technieken die het best passen bij het dynamische karakter van het beleid de meeste
impact hebben; bij de data-verzamelingstechnieken scoort vooral het half-gestructureerdeinterviewhoog;hoedikkerderapportenhoeminderimpact;
* deimpactwordtbevorderd doorzakenals:bewustaandacht schenkenaantiming,onderscheiden van doelgroepen, onderhouden van contacten tussen beleidsmakers en
onderzoekers vanaf een vroeg stadium, instellen van begeleidingscommissies, enzovoort.
DecentraleconclusievanVanderVailluidtdaterinhetbeleidsonderzoek sprakeisvan
een apart paradigma. Vooral deze conclusie heeft veel reacties opgeroepen, omdat dit
eenafbreuk vangangbarewetenschappelijke normentotgevolglijkt tehebben.
Hutjesen Cuisinier(1982) geven eenuitputtend literatuuroverzicht vanNederlands 'onderzoek naar onderzoek' tot ongeveer 1980.Zij concluderen dat 'eenvoudige conclusies
niet te trekken zijn en eenduidige oplossingen ontbreken'. Zij wijzen op fundamentele
verschillen tussen onderzoeks- en beleidswereld. Voor de verklaring van de bruikbaarheid van onderzoek voor beleid, maken zij onderscheid tussen factoren op projectniveau, sociaal-psychologisch niveau en structureel-organisatorisch niveau. Zij bevelen
aanomonderzoeksdoorwerking meerophetstructureel-organisatorisch niveaute onderzoeken,omdatditniveautotnutoeonderbelicht isgebleven.
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Lapple enMaan (1984) hebben het onderzoek ten behoeve van het volkshuisvestingsbeleid bestudeerd. Het doel van hun onderzoek is het genereren van bouwstenen voor
een onderzoeksbeleid. De relatie tussen onderzoek en beleid moet in hun ogen worden
gezienalseen'transformatie-relatie'. Dezetermhoudtmeerindandenogaltrivialeconstatering dat onderzoeksresultaten moetenworden 'vertaald' inbeleid, maar gaat er van
uit,dat een vertaalslag alleen succesvol is alser actief aanwordt gewerkt. Het transformatieconcept is dus vooral gericht op de communicatie tussen wetenschap en beleid.
Maar Lapple en Maan gaannog verder. Zij stellen dat wetenschap enbeleid fundamenteel verschillende activiteiten blijven. De overbrugging van de kloof tussen beide moet
vooral plaatsvinden in overlegorganen tussen wetenschap en beleid. Zij zoeken oplossingenvoorhettransformatieprobleem vooralindeorganisatorische sfeer.
Stolzenburg (1984) heeft de rol van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de
gemeentelijke ruimtelijke ordening onderzocht.Hij richtzichvooral opdekwaliteit van
hetonderzoek enconcludeert datinhet algemeen:
* weinigaandachtwordtbesteed aandeprobleemstelling;
* gebruiktemethodennauwelijksworden verantwoord;
* ternauwernood aandachtwordtbesteed aandebeperkingenvanbronnen en statistisch
materiaal;
* hetonderzoekmethodischkanwordengekarakteriseerd alsdocumentair.
Gemspireerd door de grondlegger van de sociografie, Steinmetz,construeert hij eenonderzoeksaanpak dieaandezebezwaren tegemoet komt.Dezeaanpak geeft onder andere
aanwijzingen voorhet stellenvan gerichtevragen,plaatsen vanderesultaten ineengroter geheel,hetleggenvanverbanden, enzovoort.
VanOijen (1988) stelt zich als hoofdvraag: 'Welke regels leiden tot een optimale verwerking van kennis in het beleid?' Dit heeft hij onderzocht aan de hand van 45 cases.
Van Oijen werkt vanuit eenbeleidsopvatting waarin debeleidsorganisatie wordt gezien
alseenlerendmulti-actorsysteem,waarinonderzoekeenvandeleermiddelenvormt.Hij
wil zich daarbij niet laten inperken door een eenzijdige visie op beleidsvorming, maar
gaat er van uit dat binnen dit lerend multi-actorsysteem sommige vormen van beleid
meer incremented en anderemeerrationeel tot standkomen. Eenbelangrijke conclusie
van zijn onderzoek is,dat de variatie inhet gebruik van onderzoek vooral moet worden
verklaardvanuithetbeleid.Daarbij blijkt defasewaarindevraagstellingofonderzoeksopdracht wordt geformuleerd zeer belangrijk te zijn. De regels voor beleidsonderzoek
dievan Oijen geeft zijn danook geconcentreerd opde formulering vandevraagstelling.
Dezeregelszijn ingedeeldindriegroepen:
* de uitgangssituatie voor de vraagstelling, ingedeeld naar maatschappelijke context,
beleidsactor,probleem,informatiebronnen enbeleid;
* deformulering vandevraagstelling;
* deonderzoekstrategieomdegesteldevragentebeantwoorden.
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Propper (1989) heeft zich gericht op het gebruik van evaluatie-onderzoek naar de inmiddels afgeschafte Wet investeringsrekening (WIR). Centraal in zijn onderzoek staat
ten eerste de vraag hoehet evaluatie-onderzoek wordt gebruikt, en ten tweede de vraag
ofhetgebruikwordtbei'nvloeddoordekwaliteit vanhet evaluatie-onderzoek. Hij legtin
zijn analysekader veelnadrukophetbeleidalsargumentatieproces.Argumenterenisnamelijk het voornaamstemiddel datbeleidsactoren inhet onderhandelingsproces gebruiken. Propper heeft gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek, naar de mate van gebruik van het onderzoek en naar de kwaliteit van het gebruik, en hieruit conclusies getrokken voor:
* derelatietussenkwaliteitvanhetonderzoek endematevangebruiken
* derelatietussenkwaliteit vanhetonderzoek enkwaliteitvanhet gebruik.
Hetgebruikvanhetonderzoekisaandehandvanverschillendedimensiesvastgelegd:
* Wiestuurthetgebruik?
* Watwordtgebruikt?
« Welkdeelwordtgebruikt?
* Wanneerwordthetgebruikt?
* Inwelkefasevanhetbeleidsproceswordthetgebruikt?
* Hoedirectishetgebruik?
* Doorwiewordthetgebruikt?
* Hoeveelpersonengebruikenhet?
* Waartoewordthetgebruikt?
* Opwelkewijzewordthetgebruikt?

De kwaliteit van het onderzoek beoordeelt PrSpper aan de hand van: de vorm van het
onderzoeksresultaat (o.a.rapportage),dematewaarin aanformele regelsvoor argumentatie wordt voldaan, en de mate waarin met de argumentatie macht wordt uitgeoefend.
De laatstetweezijn ook gebruikt voor devaststelling van kwaliteit vanhet onderzoeksgebruik inhetbeleid.Proppertrektonderanderedevolgendeconclusie:dekwaliteitvan
het onderzoek vertoont geen samenhang met de matevan gebruik, maar wel een sterke
positievesamenhangmetdekwaliteitvanhet gebruik.
Arts (1991) heeft het gebruik van kennis in het ruimtelijk beleid op het gemeentelijk
niveau bestudeerd. Arts gaat voor zijn analysekader uit van planning als leerproces.
Kennisvathij daarbij ruimop:nietalleenfeitelijke gegevens,maarookinterpretaties en
beoordelingen. Kennissoorten zijn: harde danwel zachte kennis en individueledan wel
'organisationele' kennis.Bronnenvoorkenniszijn documenten, externoverleg,politiek,
signalen (uit contacten, kranten, tijdschriften etc.) en ervaring. Arts constateert dat kennisgebruik sterk samenhangt met debesluitvormingssituatie. Bij strategische besluitvorming wordt met name zachte, individuele kennis gebruikt. Bij strategisch-operationele
besluitvorming komenallevormen enbronnen vankennis voor. Bij besluitvorminggerichtoproutinematighandelen wordtvooralharde,individuele en'organisationele' kennis vanuit documenten en ervaring gebruikt. Bij besluitvorming gericht op het beleidsmatighandelentenslottewordenzachte,individuelekennissoortenopbasisvandebronnenoverleg,politiek, ervaring en signalen gebruikt. Artsconcludeert verder dathetprobleem meestal niet het gebrek aan kennis is, maar het op de juiste tijd en plaats
beschikbaar komen van kennis. Hij doet daarom de aanbeveling dat instellingen meer
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aankennismanagement moeten gaan doen.Dit onderzoek gafuitdrukking aan de in het
begin van dejaren negentig opkomende belangstelling voor kennismanagement, waaroverinmiddelsookopplanologischterreinverschillendeopprescriptiegerichtepublicaties zijn verschenen (o.a. Horrevoets en ter Heide, 1992;Ter Heide en Wijnbelt, 1994;
ArtsenvanAlphen, 1996).
WestendorpenRoling(1993)hebbendebijdrage vankennis aanhetnatuurgerichtewaterbeleid onderzocht. Zij latenondermeerzien dat debesluitvormingscontext van groot
belangisvoor deaardvan derelevantekennisendebijdrage daarvan.Alsindebesluitvorming de integratie van belangen aan de orde is, dan is ervaringskennis, kennis over
subjectieve waarden en politieke enjuridische kennis van belang. Kennisontwikkeling
enbesluitvormingzijn dannauwverweven.Bijhetnaarvorenbrengen vanbepaaldebelangen in een besluitvormingsproces zijn algemene modellen en objectiveerbare gegevensrelevant. Belangenbehartiging isgediend met een formele splitsing van kennisontwikkelingenbesluitvorming.
Wisserhof (1994)heeft gekeken naar de relatie tussen de mate van interdisciplinariteit
van beleidsonderzoek en demate vanbenutting van onderzoek voor integraal waterbeleid. Op grond van een vergelijking van het onderzoek voor de tweede en derde rationaleNotaWaterhuishouding,komthijtotdeconclusie dat eenhogerematevan interdisciplinariteit resulteert in een betere benutting, mits tevens een netwerkproces wordt
onderhouden.

2.3 Internationale context
Deproblemenbij het gebruik vanonderzoek inplanning enbeleid tredennatuurlijk niet
alleen inNederland op. Tegen de achtergrond van een sterk toegenomen maatschappelijkerolvanwetenschappelijk onderzoek iserinternationaal eenaparteonderzoekstraditieontstaan,waarindekennisbenuttinghetcentralevraagstuk is.Dezeparagraaf beperkt
zich tot enkele auteurs, die een grote rol spelen in de Internationale discussie. Het gaat
omdrievoorbeelden dieelkeeneigenonderzoekstraditie representeren.
Mainstream in kennisbenuttingsonderzoek: Weiss
Eenzeerbekend auteur is Weiss, toonaangevend inhetinternationale debatoverkennisbenutting.VanWeiss(o.a. 1977)wordtvooral het onderscheid inverschillendebenaderingenvanonderzoeksinzet enkennisgebruikvaakgeciteerd.Iederebenadering stelteen
bepaaldegebruiksvorm vanonderzoekcentraal.
* Teneerstedebenaderingwaarinonderzoekwordtgezienalsmiddelomconcreteproblemen opte lossen.Er is eenprobleem, er ontbreekt kennis; de ontbrekende kennis
wordt verkregen dooronderzoek te doen;vervolgens kanhetprobleem met dienieuwekennisworden opgelost.
* Tentweededebenaderingwaarinhetgebruikvanonderzoekwordt gezien alstoepassing van fundamenteel onderzoek. Uit fundamenteel onderzoek volgen allerlei
nieuwe inzichten.Hiervoorwordenvervolgenstoepassingen gezocht.
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* Ten derde een benadering waarin deinteractie tussen onderzoek enbeleid centraal
staat. Onderzoek wordt beschouwd alsrelatief onafhankelijk van planning en beleid.
Onderzoek isdaarbij eenvan demiddelen die inhet publieke debat ofindebeleidsarenakunnenworden ingezet.
* Tenvierde kanonderzoek worden beschouwd alspolitieke ammunitie. Eenpartij
benut onderzoeksresultaten alshet uitkomt om daarmee eigen argumenten teondersteunen.
* Ten vijfde kan onderzoek vooral worden beschouwd als toeleverancier van concepten,visies,waaruit hetbeleid kanputten. Dezekennisisnietdeuitkomstvaneenbepaaldonderzoek.
* Tenzesde kan onderzoek worden beschouwd als middel ombeslissingen uitte
stellen; verantwoordelijkheid teontwijken; steun teverwerven; prestige tevestigen
ofteondergraven; eigenwerkgelegenheid instandtehouden;meeronderzoek te stimuleren {tomasterall theseconsequences of knowledge,moreknowledgeis needed
(OECD,1971).
* Ten zevende kan onderzoek beschouwd worden als middel bij het herdefinieren van
maatschappelijke problemen,hetformuleren vannieuweagendapunten, enzovoort.
De eisendie aan onderzoek worden gesteld verschillen van gebruiksvorm tot gebruiksvorm (zietabel 2.1). Hetvernieuwend karakter blijkt vangrote invloed te zijn voor
allerlei vormen van gebruik. Dewetenschappelijke kwaliteit ismet namebelangrijkbij
het verkrijgen van draagvlak voor een bepaalde opvatting enbij veranderingen vande
maniervandenkenvanbeleidsmakers.
Tabel 2.1 Karakteristieken van goed gebruikt onderzoek: coefflcienten voor regressies met
onderzoekskarakteristieken alsonafhankelijken engebruikstype als afhankelijke
Geschikt gebleken
bijgebruik voor
Vormen van
beleidsagenda
Formuleren
nieuw beleid
Evalueren van
alternatieven
Verbeteren
beleidsuitvoering
Verwerven van
draagvlak
Veranderen van
beleidsdenken
Programmerenvan
onderzoek

Wetenschappelijk
goed
0,06

Verwachting
bevestigend
0,10

Actiegericht
0,23

Vernieuwend
0,34

R2
0,26

0,06

0,18

0,21

0,39

0,32

0,14

0,10

0,27

0,29

0,30

0,06

0,16

0,34

0,33

0,38

0,25

0,09

0,20

0,28

0,30

0,25

-0,01

0,18

0,40

0,36

0,16

-0,06

0,16

0,31

0,20

Bron: WeissenBucuvalas,1977.

Onderzoekersals vreemdvolk:Latour
Latour (1988, 1994),wiensopvattingenindeze studienoguitgebreid aandeorde zullen
komen, staat voor eenheel andereinvalshoek. Hij beschouwt hethelesysteem van kennisverwerving enkennistoepassing alseenantropoloog dieeenonbekend volk bestu-
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deert. Hij komt hierdoor tot verrassende inzichten over wat er nu werkelijk gebeurt bij
de kennisverwerving en -verspreiding. Zijn conclusie is dat wetenschapstheoretische
modellen als verificatie en falsificatie niet goed sporen met het proces van kennisverwerving indepraktijk. Doorwerking vankermisziethij alsstapvankleinere (wetenschappelijke) netwerken naar grotere (publieke) netwerken. Hierbij fungeert het beroep
op de werkelijkheid eerder als een legitimatie achteraf dan als basis voor een bepaalde
theorie. Latour laat ook zien aan welke eisen kennis moet voldoen om goed door te
stromenvanhetenenaarhet anderenetwerk. Dekennismoetdaarvoormobiel, constant
encombineerbaar worden geregistreerd.
Bedrijfskunde alsinspiratiebronvoorplanologie:Nonaka en Takeuchi
Recent isvanuit debedrijfskunde eenbelangwekkende bijdrage aanhet debat over kennisbenutting geleverd door Nonaka en Takeuchi (1995). Zij zien het westerse denken
met zijn scherpe scheiding tussen subject en object, en daarmee het sterk
geformaliseerde model voor kennisontwikkeling als bron van fricties bij kenniscreatie
en kennisbenutting. De westerse manier van denken legt te veel nadruk op het creeren
van expliciete, geformaliseerde kennis. Nonaka en Takeuchi stellen daarentegen de
interactiecentraaltussenviermethodenvankenniscreatie:
* socialisatie: persoonsgebonden kennis die wordt omgezet in nieuwe persoonsgebondenkennis;
* externalisatie:persoongebondenkennisdiewordtomgezetinexplicietekennis;
* internalisatie:explicietekennisdiepersoongebonden wordt;
* combinatie:explicietekennisdiewordtomgezet innieuweexplicietekennis.
Discussie
Externalisatie

Socialisatie

Opbouw
vanhet
veld

r

Koppeling
expliciete
kennis

J
Combinatie

Internalisatie
Aldoendeleren

Fig 2.1De kennisspiraal volgensNonaka en Takeuchi (1995)

Inorganisaties die erin slagen omophet goedemoment debenodigde kennis te creeren
en te benutten, versterken deze vier vormen van kenniscreatie elkaar: socialisatie leidt
tot externalisatie leidt tot combinatie leidt tot internalisatie leidt tot nieuwe socialisatie,
enzovoort (fig. 2.1).Dezezogeheten kennisspiraal plant zich door een organisatie voort
van individuen naar secties, van secties naar afdelingen, van afdelingen naar divisies.
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Ditverklaart volgensNonaka en Takeuchi het succes van belangrijke innovaties in een
aantalJapanse bedrijven.

2.4 Conclusies uitonderzoek naaronderzoek
Hetonderzoeknaaronderzoekheeft een aantal algemene aanbevelingen opgeleverd die
dedoorwerking vanonderzoek inplanning enbeleid ongetwijfeld zullenverbeteren. De
literatuurisredelijk eenstemmigoverzakenals:
* devraagstellingmoettijdigwordengeformuleerd (Hutjes &Cuisinier,1982;
VanOijen, 1988);
* de vraagstelling moet gezamenlijk door beleidsmakers en onderzoekers worden opgesteld (VanOijen, 1988)
* onderzoekersenbeleidsmakersmoetenveelcontactenmetelkaar onderhouden (Hutjes &Cuisinier, 1982;VanOijen, 1988);
* publicatie vanresultaten moetviaverschillende mediaplaatsvinden (Hutjes &Cuisinier, 1982)
* kennismanagement moetbewustterhandwordengenomen(Arts,1991),
Wat betreft verklarende theorieen voor deproblemen bij debenutting van kennis inhet
beleid is er minder eenstemmigheid. Onderscheid kan worden gemaakt tussen eclectische,sociologische enfilosofischeverklaringsmodellen.
Eclectischeverklaringsmodellen
Veel onderzoek beperkt zich tot het identificeren van meer en minder belangrijke
factoren die van invloed zijn op de doorwerking enbruikbaarheid van onderzoek. Gaat
men iets verder dan worden groepen factoren onderscheiden en worden daarvoor
typologieen ontwikkeld. Bijvoorbeeld: oorzaken die liggenbij het onderzoek, oorzaken
dieliggenbij hetbeleid enoorzaken dieliggenbijderelatietussenonderzoekenbeleid.
Sociologischeverklaringsmodellen
Een stap verder gaan de onderzoekers, die de aard vanhetsocialeproces tussen onderzoeker en beleidsmakers een bepaald karakter toekennen. Deze onderzoekers bewegen
zich als het ware op het sociologisch niveau: ze hebben het over processen tussen
mensen. Daarbinnen zijn nog vele verschillen. Bijvoorbeeld tussen degenen die zich
meer richten op instrumenteel gebruik van onderzoek (beleidshandelingen) en degenen
diezich richten ophet conceptueel gebruik (intellectuele perspectieven) van onderzoek.
Snel (1996) vergelijkt verschillende verklaringsmodellen (instrumenteel, conceptueel,
machts- en vertalingsmodel) voor de relatie sociologisch onderzoek en gebruik in
maatschappij en beleid. Hij concludeert dat deze relatie het meest adequaat wordt
beschrevendoorhetvertalings-ofwel transformatiemodel.
Filosofischeverklaringsmodellen
Onderzoekers die zichrichten op filosofische verklaringsmodellen, proberen wezenlijke
karaktertrekken vanbeleid enonderzoek teontdekken. Deze auteurshebbenhet overde
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aardvandekermisofkenniscreatie. ZogaatVanLohuizenuitvaneenvertaalmodel,dat
onderscheid maakttussenonderzoekstalen enbeleidstalen. Hij veronderstelt dat ergeen
fundamentele verschillen zijn die vertalen onmogelijk maken. Ook Van der Vail trekt
conclusies op het wetenschapsfilosofisch niveau. Hij concludeert dat het beleidsonderzoekeeneigenparadigmaheeft, datandersisdandatvanhetgangbarewetenschappelijke onderzoek. Nonaka en Takeuchi wijzen op de te grote nadruk die in het Westen op
explicietekenniswordt gelegd.

2.5 Betekenisvoordevraagstellingvandezestudie.
Aanbevelingen werken....
Uit de literatuur komt geen eenduidig beeldover dewijze waarop onderzoek het beleid
be'invloedt. Mogelijk verschilt dit van beleidstype tot beleidstype. Ondanks het gebrek
aan theoretische eenduidigheid levert de literatuur een stroom van praktische handreikingen om onderzoek goed toepasbaar te maken. Over het belang van de verschillende
aanbevelingen valttetwisten,mededoorhet ontbreken van eenoverkoepelende theorie.
Toch zal bij consequente toepassing van de aanbevelingen het gebruik en de
doorwerkingvanonderzoekzeerwaarschijnlijk verbeteren.
.... waarom dantochonderzoeknaaronderzoekin planning?
Alseralveel duidelijk is overde slaag- en faalfactoren van onderzoeksdoorwerking en
als de praktisch-organisatorische aanbevelingen inderdaad werken, waarom dan toch
eenstudienaaronderzoek inplanning?Afgezien vanhetgeconstateerde gegevendathet
voor specifieke beleidsterreinen nog onduidelijk is welke informatie inhoudelijk echt
nodig, nuttig enbelangrijk is, en dat overkoepelende theorieen ontbreken, ligt de reden
vooral inrecentemaatschappelijke ontwikkelingen, dieonderanderetotuitdrukkingkomen in een breed gevoelde twijfel aan debetekenis van (wetenschappelijk) onderzoek.
Grenzen tussenonderzoek, adviesenbeleid vervagen.Het volgendehoofdstuk gaat hier
dieperopin.

Hoofdstuk 3

ONDERZOEKINPLANNINGGEPROBLEMATISEERD VANUIT
DESOCIAAL-CULTURELEONTWIKKELING

Degrote aandacht voor taal,symboliek en semiotiek, waardoor de ontwikkeling van de sociale
en historische wetenschappen in de twintigste
eeuw gekenmerkt wordt, heeft ten langen leste
geleid tot een decodering, een ontmythologisering zo men wil, van de wetenschappelijke taal
zelf.1

3.1 Inleiding
De overheidsinterventies in de ruimtelijke ontwikkeling en in samenhang daarmee het
denken over ruimtelijke interventies, zijn continu aan verandering onderhevig. Hoewel
het ruimtelijk ingrijpen veelal vanuit de 'stad' isgeinspireerd,is de invloed op de ruimtelijke orde van het landelijk gebied aanzienlijk geweest. In dit hoofdstuk wordt eerst
een korte schets gegeven van de ontwikkelingen in de afgelopen decennia, waarbij
steedswordt ingegaan op de opvattingen over onderzoek in planning. De schetsmondt
uitin eenkarakterisering vandeconditiesvoorplanning enonderzoek ophet breukvlak
van twintigste en eenentwintigste eeuw. Hieruit volgt de tweede aanleiding voor deze
studie.

3.2 Ontwikkelingen
De indeling in vier perioden die hier voor de beschrijving van ontwikkelingen wordt
gebruikt, isineersteinstantiegebaseerdopdievanKleefmann (1984),maarsluitaanbij
andere typeringen van de ontwikkeling van ruimtelijke interventies (onder andere:
Mastop, 1984;Meeus, 1984;VanderCammenenDeKlerk, 1986).
Vantraditioneelnaar modern
Deruimtelijke planning inde eerstehelft van deze eeuw wordt door Van der Cammen
en de Klerk (1986) getypeerd met de term ordening door schoonheid voor zover het
gaat over de eerste decennia en ordening door kennis voor de periode daarna. Bij
ordeningdoor schoonheid staathetontwerpcentraalenbij ordeningdoorkennisstaat de
analyse in de planning centraal. Kleefmann (1984) heeft het voor de periode 1930 1950 over holistische eindtoestandsplanning.Dat wil zeggen dat de planvorming is
gericht op het ontwikkelen van een alles omvattend geheel van regels (plan),dat na de
besluitvorming wordt uitgevoerd, dan wel gehandhaafd. Als sturingsprincipe domineert
indezeperiode het doorMastop (1984) onderscheiden bureaucratisch-bestuursrechtelijk
1

Stuurman,1986
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normeringsperspectief. Vanuit dit perspectief wordt ruimtelijke planning gezien alshe*
op bureaucratische wijze tot stand brengen van een norm, waarmee het gedrag van
burgerskanwordengereguleerd.
De inzet van kennis uit onderzoek wordt in de loop van deze periode steeds
belangrijker, vandaar de omslag van ordening door schoonheid naar ordening door
kennis. De pleidooien om ruimtelijke plannen op goede 'surveys' te baseren (zie
paragraaf 1.1) stammenuitdezeperiode.
Moderne planning
Devolgendeperiode(1950-1970)wordtdoorKleefmann gekarakteriseerd doorhetbegripgeoptimaliseerdeeindtoestandsplanning. In termen van Mastop is in deze periode
het rationelebesluitvormingsperspectief dominant.Dezeperiode kan ook kortweg worden getypeerd door het sociaal-culturele begrip modern.In deze periode gaat veel aandacht uit naar de methode waarmee plannen tot stand worden gebracht. Daarbij wordt
uitgegaan van een strikt onderscheid tussenpolitiek enplanning.Voor de uitvoering en
handhaving bestaat minder belangstelling. Kenmerkend is:het expliciet formuleren van
doelstellingen, het analyseren van mogelijke middelen om die doelstellingen te
bereiken, en het vooraf evalueren van verschillende plannen aan de hand van die doelstellingen.
In deze periode wordt zoveel verwacht van de wetenschap, dat men neigt naar onderwerping.Deruimtelijkeplanningwordt sterkbeinvloeddooruitkomstenvan onderzoek,
met name door allerlei demografische en economische prognoses die een sterke groei
voorspellen.Ookdeplanningsmethodiek wordtverwetenschappelijkt. Een exemplarisch
voorbeeld hiervan isdetyperingvanruimtelijke planning alswetenschappelijkebeleidsvoorbereiding doordeCommissieDeWolff (1970).
Anti-moderne periode
De ruimtelijke planning in de daarop volgende periode (ongeveer 1970 - 1985) wordt
door Kleefmann gekarakteriseerd als procesplanning. Wat Mastop het systeem cybernetische perspectief noemt staat in deze periode centraal. Ruimtelijke planning
wordt daarbij gezien als een besturingssysteem waarin continu maatschappelijke ontwikkelingen worden gesignaleerd en nieuwe, aangepaste doelstellingen worden geformuleerd.Ditmaakthetmogelijk omtereagerenopdevoortdurendeveranderingen inde
maatschappij. De derde nota over de Ruimtelijke ordening vormt een typerend planningsdocument voor deze periode. Om deze periode cultureel te typeren gebruikt
Kleefmann de term anti-modern. Dit suggereert een sterke reactie op de moderne
periode. In zekere zin was daar inderdaad sprake van, denk aan verschijnselen als de
trek naar het platteland, de opkomende belangstelling voor natuur en landschap en
dergelijke. Maarwatbetreft deopvattingen overplanningwerdhetmoderne denken een
stapje verder gebracht: het gingomniet minder dan debeheersing van de maatschappij
alsgeheel.Exemplarisch voor dezeperiodezijn onderandere:deoprichting vanhet Sociaal-Cultureel Planbureau en het WErkproces Ruimtelijke Ordening Nederland
(WERON),hetsysteemvoorprocesplanningvandeRijksplanologische Dienst.
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Indeze fase isersprakevan eenhaat-liefdeverhoudingtenopzichte vanwetenschap en
onderzoek. Wetenschappen als de cybernetica en de systeemtheorie moesten de totale
beheersingmogelijk maken,maartegelijkertijd isdebetekenis van deinhoudelijke analysemindergeworden.ZosteltVanLohuizen(1981): 'netverwerkenvanonderzoeksresultaten in deze inspraak-, coQrdinatie-, en onderhandelingsprocessen is beperkt mogelijk tengevolgevandegeringebeleidsruimte diedergelijkeprocessenbieden'.
Postmoderne periode
In de vierde periode vanaf dejaren tachtig tot nu gaat veel aandacht uit naar overleg,
cofirdinatie, onderhandelen (Veldhuisen et al., 1982) en mediatie als kenmerkende onderdelen van planning (Van de Klundert, 1994). Dit noemt Mastop het coordinatiefcommunicatiefperspectief. Van der Cammen en De Klerk hebben het over 'ordening
door overleg'. De Jong (1986) stelt dat het hierbij in depraktijk meer gaat om gedeeld
begrip,danom eenvolledige consensus.Kenmerkendvoordezepostmoderneperiode is
dat er minder consensus is over gemeenschappelijke uitgangspunten. Niet in de zin dat
hetmoeilijk is omverschillendevisiesopeennoemertebrengen,maarindezindatgemeenschappelijke uitgangspunten principled onmogelijk zijn.2 De nadruk komt in
verschillende benaderingen dan ookmeerte liggenopde sturingskant,dewijze waarop
menindeplanningkankomentotconsensus,zonietoverdoelstellingen, dantochzeker
wel over middelen en maatregelen. In deze tijd wordt dan ook gesproken over 'de
cofirdinatie van het bestuur' als kenmerkende opgave voor deze periode (Den Hoed &
Salet, 1988).In deze situatiekomt, ten dele alsreactie op denadruk op de sturingskant
van planning, maar ten dele heel ook goed passend in deze periode van onzekerheid
over gemeenschappelijke uitgangspunten, het ontwerp weer meer in de belangstelling
(NederlandNu alsOntwerp, 1987).
Indezefasekanwordengesprokenvan eenzekereverlegenheidtenopzichtevankennis
uitwetenschappelijk onderzoek (Kleefmann, 1984).

3.3 Onderzoek onder postmoderne condities
Deverlegenheid metbetrekkingtotkennisenwetenwordtdoordezogenaamdepostmoderne filosofen centraal gesteld. Daarbij is met name van belang dat er geen eenheid
binnen demaatschappelijke veelheidkanwordengedacht. Lyotard (1987)heeft dit met
inmiddels overbekende frasen getypeerd als het ongeloofaan meta-vertellingen en het
verdwijnenvan grote verhalen.Daarmee bedoelt hij dat het momenteel ontbreekt aan
achtergrondstheorieen, visies of ideologieen, als basis voor een besluit of iets waar of
niet-waar, danwelgoedofniet-goed is.Voordepostmodemengaathethierbij ommeer
dan eenkritiek opdehuidige situatie.Zij beweren dat menmomenteel niet aandezesi2
Apostel&Walry(1997)noemendevolgende kenmerkenvanhetpostmodernisme:de 'dood' vanhet
ik;de'dood' vandemensheid;de'dood' vandebetekenis;de'dood' vanunversalismenen funderingen;
de 'dood' van consensus, contimriteit en eenheid; de 'dood' van de geschiedenis; geen gemeenschappelijkewaarden.

38

Hoofdstuk3

tuatiekan ontkomen. Lyotard heeft het daaromconsequent overpostmoderniteit enniet
over postmodernisme. De laatsteterm suggereert ten onrechte dat het zou gaan om een
visie die men naar believen kan aanhangen of niet. Voor Lyotard gaat het voorgaande
verderdanloutereenconstatering.Hij steltdatmenzichnietmeermoetlateninspireren
door grote verhalen als die van vooruitgang of emancipatie. Dat soort idealen is
onbruikbaar en soms zelfs gevaarlijk gebleken, aldus Lyotard. Het gaat eerder om een
voorzichtig engagement opbasisvaneenadhocideaal.
Voor planning manifesteert het wegvallen van grote verhalenzich onder meer in hernieuwde aandacht voor ontwerp, verbeelding, symboliek en retoriek (zie Fischer &
Forrester, 1993).Vooronderzoek inplanningmanifesteert hetwegvallen vangroteverhalenzichinpuntenals:
* Onderzoek maakt vaak eenterugtrekkende beweging: een neiging om zich te beperken tot simpele instrumentelevragen en het louter vergaren van gegevens of tot het
verbeelden enondersteunenvanbestaandebeleidsvisies.
* Boelens (1988) benadrukt dat onder post-moderne condities het heden de absolute
horizon vaniederskermisvormt.Indatkaderzijnbijvoorbeeld prognoses eerderillustratiesvantoekomstvisies,danrepresentatiesvandetoekomstzelf.
* Door de schilder Bob Scholte (1996) wordt in werk en woord naar voren gebracht,
dat 'nieuw niet meer de enigekwaliteit is,dat allespubliek-domein is'. 'Alles is van
iedereen'. Inhetonderzoekblijkt dituitdepopulariteit vandekennismontage.
Ook losvandevisievandepostmoderne filosofen kanervrij breed eenrelativering van
wetenschappelijk onderzoek wordengeconstateerd. Hofstee (1976)zietde vermindering
vande sociale afstand tussen academici enniet-academici alseenvande oorzaken hiervan. Ondanks derelativering van onderzoek, blijft het overheidsbeleid opbepaalde terreinen sterk afhankelijk van onderzoek. Deze afhame van betekenis van onderzoek in
kwalitatieve zin gaat samen met een toename in kwantitatieve zin. Wetenschap en
technologie worden daarbij steeds meer object van politieke discussie, terwijl
omgekeerd politiek enbeleid steeds meer doorspekt worden met technische discussies,
waaralleenspecialisten eenweginwetentevinden (Beck, 1986).

3.4 Postmoderne verlegenheid als aanleidingvoor deze studie
Voor onderzoek inplanning is het grote probleem in dit postmoderne tijdvak: de spanningtussenenerzijds eenwezenlijke kenmerkvandezeperiode,deacceptatie vandegelijkheid van vele waarden en waarheden, en anderzijds datgene wat traditioneel van
onderzoekwordt verwacht,het eenduidigrepresenterenvande werkelijkheid.
Wat is gegeven deze situatienog debetekenis vanhet onderzoek? Moet men inhet onderzoek inplanning afzien vanwetenschappelijke pretenties?Moet onderzoek enadvies
aan elkaar gelijk worden gesteld? Moet wetenschappelijk onderzoek zich beperken tot
data en singuliere uitspraken? In zijn algemeenheid zijn dit vragen die problemen rond
het onderzoek in planning te boven gaan. Maar deze vragen draaien wel rond een pro-
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bleemdatdirectconsequentiesheeft vooronderzoek inplanning.Debehoefte omhierin
heWerheid te scheppen, vormt dan ook, naast de praktische problemen rond onderzoek
inplanning, detweedeaanleidingvoordezestudie.

Hoofdstuk 4

DOEL-ENVRAAGSTELLING NADERUITGEWERKT

Maar hebje nooit opgemerkt wat een armzalig ding dat altijd is, een mening zonder
kermis?Op z'n best is hij blind. Wanter is
geen verschil tusseneen blinde op de goede
weg en iemand met eenjuiste mening zonder inzicht.'

4.1 Van problematisering naar doelstelling
Inhetvorigehoofdstuk isaangegeven datdeaanleidingvoor dezestudieverdergaat dan
de praktische problemen rond de benutting van onderzoek in planning. Het gaat vooral
om de spanning tussen het onderzoek in planning en een maatschappelijke omgeving,
waarin de betekenis van onderzoek sterk wordt gerelativeerd. Tegen deze achtergrond
heeft dezestudiealsdoelom:
ineenpostmodemeplanningscontext,bijtedragenaan:
* detheorievormingoverdebetekenisvankennisuitonderzoek;
* eenmeeradequateinzetvanonderzoekinplanning.
Hieronder worden de onderdelen van deze doelstelling kort toegelicht. In paragraaf 4.4
wordt naderingegaan opdedefinitievanbegrippen dieindezestudieworden gebruikt.
In eenpostmodeme planningscontext
Inhet vorige hoofdstuk is het begrip postmodern besproken en is ingegaan op deimplicaties voor onderzoek in planning. Voor de ruimtelijke planning komen postmodeme
trekken naar voren in zaken als: netwerkplanning, facilitering, gebiedsgerichte aanpak,
doelgroepenbeleid, decentralisatie, 'bottom up' aanpak, integratie op instrumenten in
plaatsvandoelstellingenen dergelijke.
Bij tedragenaan theorievorming
In de aanleiding is aangegeven dat onderzoek in planning te kampen heeft met enerzijds
allerlei praktische problemen en anderzijds de discrepantie tussen de pretenties van wetenschappelijk onderzoek en een door onderhandeling en relativering doordrenkte planningsomgeving. Aangegeven isook dat er heelverschillende theoretische modellenwordengehanteerd voor het analyseren van kennisbenutting. Deze studiewileenbijdrage leveren aanhetvermeerderen vaninzichtindekennisbenutting inderuimtelijke planning.
Kennis uit onderzoek
Deze studie richt zich niet op kennis in het algemeen, maar op kennis dievoortkomt uit
onderzoek. Onderzoekwordt daarbij opgevat alshet volgens eengeexpliciteerde metho1
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42

Hoofdstuk4

deantwoord geven opeenvraagmetalsdoeldekennistevermeerderen.
Meer adequate inzet
Hetwoordadequaat ishiergebruikt zoalsGrootWassink(1974)hetgebruikt:alscriterium voor vormen van kennis waarbij zowel theoriezinnen als waardezinnen aan de orde
zijn. Deze studieheeft dan ook mede een prescriptief karakter. Niet dat wordt aangegeven hoe onderzoek inplanning precies ingevuld moetworden qua inhoud, methodiek en
organisatie,maarweldat eenopgavevoor onderzoek inplanningwordt geformuleerd.
Onderzoekin planning
De term onderzoek in planning, diein hoofdstuk 1isgeintroduceerd, is afgeleid van de
term theorie in de planning, die door Faludi (1974)wordt onderscheiden van de theorie
van de planning. In het eerste geval gaat het om theorie over en onderzoek naar het
object van planning: de relatie tussen ruimte en ruimtegebruik. In het tweede geval gaat
het om theorie over of onderzoek naar de activiteit planning zelf. Onderzoek wordt
hierbij gedefinieerd als het zoeken van een ondubbelzinnig en overtuigend antwoord op
een expliciet geformuleerde vraag met als doel de kennis te vermeerderen. Planning
wordt indezestudieopgevat alsdesystematischevoorbereiding vanruimtelijk beleid.

4.2 Afbakening: landbouwonderzoek in streekplanning
Deze studie naar onderzoek in planning spitst zich toe op de streekplanning en op
landbouwonderzoek. Waarom?
Streekplanning
Voor de streekplanning isgekozen omdat het eeninteressante planvorm iswaarvoor van
oudshernogalwat onderzoek wordt gedaan.Het streekplan heeft eenlangegeschiederris.
In dejaren twintig ontstond er vanuit het motief van natuur- en landschapsbehoud en
vanuit hetmotiefvancoordinatievan stadsuitbreidingen behoefte aangewestplannen. Dit
resulteerde in 1921 in een beperkte wijziging van de Woningwet, die het mogelijk
maakte om plangebieden van aangrenzende gemeenten beter op elkaar te laten aansluiten. In 1931kwamer eenwijziging dieeen stap verder ging. Indien gemeenten dat wensten konden ze een streekplan voor hun gezamenlijke grondgebied opstellen. Dit leidde
tot een snelle opkomst van de streekplanning. Er ontstonden streekplandiensten en er
werd veelonderzoek ('surveys') uitgevoerd. Walcheren enIJsselmondezijn voorbeelden
vangebieden waarveelwerd onderzocht omtot streekplannen te komen. Toch kwam er
voor de Tweede Wereldoorlog maar een wettelijk streekplan tot stand: dat van West—
Zeeuws-Vlaanderen.In 1941werd hetzogenaamdeBasisbesluit genomen. Streekplannen
zouden in het vervolg door de provincies worden gemaakt. Hiermee werd een belangrijke stapgezet inhet bereikenvan een eigen identiteit van het streekplan, zo constateerde Pijnenburg (1956). Na de oorlog kwamen streekplannen tot stand in de gebieden
met acute problemen: de Randstad, waar sterk conflicterende ruimteclaims aan de orde
waren, op Walcheren, in verband met de inundatie en in het Limburgs Mijngebied, in
verband met de snelleindustrialisatie. In 1965werd, najaren discussie (Rohde 1984),de
nieuwe Wet voor de Ruimtelijke Ordening aangenomen (WRO). Het streekplan zou
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daarin meerhet karakter moeten krijgen van regionaal ontwikkelingsprogramma. In eerste instantie leidde deze nieuwe wet niet tot een meer geintegreerde visie op het streekplan.Indejaren zeventig echter kreeghet streekplan steedsmeerhet karakter vanregionaal ontwikkelingsprogramma. Het ging in de richting van een soort algemeen maatschappelijk plan, opgehangen aan het ruimtelijk beleid. Onder invloed van de economischeterugval, dieinhet beleid tot uitdrukking kwam inbezuinigingen, deregulering, decentralisatieen privatisering, werd het karakter vanhet streekplan ook meer bescheiden.
Ophet eindvandejarentachtig kwamenanderevormenvanplanningop,diezichnetals
hetstreekplanookopdefysieke leefomgeving richten:plannenvanuithet milieubeleiden
vanuit het waterbeleid. De integratie van ruimtelijk, water- en milieubeleid vormde een
nieuwe opgave. Juist het regionale planningsniveau zou hierin een centrale rol kunnen
spelen. Integratie van het beleid voor de leefomgeving op Rijksniveau is namelijk
moeilijk, omdat einddoelen voor de ene vorm van beleid afgeleide doelstellingen zijn
voor de anderevorm van beleid. Verder is het op het regionale niveau nog doenlijk om
een zodanige discussie met de streek te organiseren, dat deze de puur lokale belangen
overstijgt.
Ondankszijn crucialepositie isnietzeker ofhet streekplan in detoekomst eenbelangrijkerolzalblijvenvervullen.Het streekplan evolueert momenteel inderichtingvaneenintegraal omgevingsplan.
Landbouwonderzoek
Voor het landbouwonderzoek als studieobject is niet gekozen omdat de relatie tussen
landbouwonderzoek en planning problematischer zou zijn dan voor andere onderzoeksenplanningsobjecten, maaromdevolgendetweeredenen.
* Ten eerste isde landbouw degrootste grondgebruiker, wat deze ruimtegebruiksvorm
op zich al een enormeinvloed op allerlei ontwikkelingen geeft. Bijna alleandere vormenvangrondgebruik hebben eenrelatiemetdelandbouw.
* Ten tweede zit de landbouw op een omslagpunt. De ontwikkeling van de landbouw
totophedenisdoorDouw(1990)trefFendweergegeven als:meerdoorminder.Meer
productie, meer vervuiling; minder arbeid, minder kosten. Er doen zich op het eind
van de twintigste eeuw belangrijke perspectiefwisselingen voor, zowel op grond van
landbouwtechnische en -economische ontwikkelingen als op grond van eisen die de
samenleving aan de landbouw stelt en die een uiting zijn van veranderende mondiale
enEuropese maatschappelijke verhoudingen.
Indezestudieworden alleaspectenvandelandbouwmeegenomen dieookin streekplannen aan de orde komen;productiewijze, economie, sociale verhoudingen, bedrijfsstijlen,
houdingen, enzovoort.

4.3 Uirwerking vraagstelling
In hoofdstuk 1is als centrale vraag voor deze studie geformuleerd 'wat isde betekenis
van onderzoek in planning!'. Vervolgens is uiteengezet, wat de relevantie van deze
vraag is. In deze paragraaf wordt de centrale vraag nader uitgewerkt in een aantal deel-
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vragen. Uitgangspunt hierbij is,dat een studie alsdezegebaseerd moet zijn op een grondige analyse en evaluatie van vroeger en huidig onderzoek in de streekplanning. Hoofdstuk2gafimmersalaan dat het aantal empirische studies achterblijft bij het grote aantal
beschouwingen overderelatietussen onderzoek enbeleid. Voor de streekplanning iseen
dergelijk onderzoek ook nogniet eerderverricht.
Devolgendedeelvragen zijn onderscheiden:
1 Hoe kan het onderzoek in planning theoretisch worden gepositioneerd rekening
houdend met postmoderne planningscondities? Welke opgave voor onderzoek in
planning kanhieraanwordenontleend?
2 Hoe wordt landbouwkennis uit onderzoekin de streekplanvoorbereidinggebruikt?
Wat valt hieruit te leren voor de positionering van en opgave voor onderzoek in
planning?
3 Watbetekenthetvoorgaande voorlandbouwonderzoekindestreekplanning?
Toelichtingvraag1
Vraag 1richt zich op detheorie. Dezevraag omvat deelvragen als:wat zijn planningen
onderzoek eigenlijk? In welke termen moet hun relatie worden geformuleerd? Hoe past
onderzoek in planning hierin? Het gaat dus om een theorie voor onderzoek in planning,
niet om een puur beschrijvende theorie, maar om een theorie die handvaten biedt voor
het beantwoorden van de hoofdvraag. wat is de betekenis van onderzoek in planning?
Met andere woorden: het gaat om een normatieve theorie. Dit impliceert dat expliciet
moetworden ingegaan opvooronderstellingen enuitgangspunten.
Toelichtingvraag2
Bijdezevraaggaat het omhet feitelijk gebruik vanhet landbouwonderzoek indestreekplanning. Deze studie richt zich zowel op onderzoek dat door planningsinstanties zelfis
verricht, als op onderzoek dat door anderen inopdracht van de planningsinstantie isuitgevoerd.
Toelichtingvraag3
Deze vraag is gericht op de toepassing van de bevindingen uit het voorgaande op een
concreet voorbeeld. Het gekozen voorbeeld betreft het landbouwkwalificatieonderzoek,
waarin sterke en zwakke punten van landbouwgebieden worden opgespoord. Dit soort
onderzoek gebeurt voor vrijwel iedere streekplan, zij het op een heel verschillende manier, eniseenbelangrijk hulpmiddelbijhet ontwikkelen vaneen zoneringvoor het landelijkgebied.
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4.4 Woorden voor weten en werking
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In deze studie wordt veel gebruik gemaakt van begrippen als kennis, onderzoek,
doorwerking en dergelijke, die ieder op zich een hele wereld van interpretaties en
theorieen in zich meedragen. Om te voorkomen dat deze begrippen in de volgende
hoofdstukken misverstanden oproepen, worden ze hier kort besproken en wordt aangegeven hoe deze begrippen worden gebruikt. Het gaat om twee clusters van begrippen,
diekunnenwordengetypeerdals:
* weten:kennis, onderzoek.
* werking: doorwerking,benutting,betekenis.
Weten
Weten is kennis hebben van. Aristoteles maakte al onderscheid tussen verschillende
vormenvanweten: 'weten dat', 'weten hoe' en 'weten waarom'. Dit onderscheid wordt,
inallerlei varianten, door velen onderkend. Zo maakt Schutz verschil tussen kennis over
hoe de werkelijkheid in elkaar zit (knowledgeabout what) en kennis over hoe met de
werkelijkheid moet of kan worden omgegaan (knowledgeabout how) (in Kleefmann,
1985). Giddens (1976) onderscheidt eerste-orde kennis en tweede-orde kennis: eersteorde kennis wordt gecategoriseerd en geinterpreteerd in het licht van tweede-orde
kennis. Een auteur als Lyotard gebruikt de termen kennis (uitspraken die waar of niet
waarkunnen zijn) enweten (vermogenomtehandelen,televen,teluisteren).
Tab. 4.1 Woorden voor weten

Explicietekennis
Codified knowledge
Informatie
Kennis

Implicietekennis
Tacitknowledge
Ervaringenenvaardigheden
Weten

In deze studie wordt de definitie van kennis gebaseerd op het onderscheid dat Weggemans (1997) maakt tussen informatie en kennis. Informatie omvat betekenisvolle gegevens en data. Kennis isinformatie (of: expliciete kennis) ingebed ineengeheelvan ervaringen, vaardigheden en attitudes (of: impliciete kennis, tacit knowledge) (tabel 4.1).
Kennisiseen vermogen waarover mensenbeschikken endat kanwordenuitgewisseld en
overgedragen doorinformatie.3 Kunneman (1996)heeft het overferologische kennis, die
haarwaarde ontleent aan devraag ofje er iets meekunt in de concrete praktijk. Kennis
iseen voorraadgrootheid; informatie een stroomgrootheid. Informatie kan de vorm aannemenvanmondelingeuitspraken, electronischeberichten, artikelen, boeken, enzovoort.
Informatie kanwaar of niet waar zijn, of, wat voor de ruimtelijke planning zeer relevant
is,betrekkinghebben opmogelijkheden of onmogelijkheden.
Naast het indelen van kennis naar het karakter ervan kan het ook worden ingedeeld naar
object,datgenewaarover dekennisgaat. VanLammeren (1994)maakt inzijn onderzoek
2

Deparagraaftitel isgeinspireerdopVerhoeven(1991)
Vanuiteenheelandere,meerkritischetraditiewordtkennisdoorFoucault(1981)ookalsvermogen gedefinieerd,
namelijk als waarheidsmacht. Kennis is volgens Foucault onlosmakelijk verbonden met macht: interventies
veronderstellenkennis.
3
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naar het computergebruik in de ruimtelijke ordening onderscheid in: normatieve kennis,
objectieve kennis, methodenkennis en proceskennis. In zijn studie naar kennis en ruimtelijk beleid definieert Arts (1991) kennis als de totale input voor het nemen van beslissingen. Daaronder valt kennis over het object van planning (de ruimtelijke orde), maar
ook over politieke signalen, overlegresultaten, enzovoort. Deze studie richt zich op het
kennisobject: ruimte en het landbouwkundig gebruik daarvan. Om misverstanden te
voorkomen: deze keuze iseen pragmatischebeperking en geen opvatting over wat voor
soort kennishetmeestrelevant inderuimtelijke planningis.
Waardevanweten
Weten en kennen dragen impliciet een kwalificatie met zich mee. letsweten brengt een
scheiding aan tussen waarheid en onwaarheid. Kennis kan worden gewaardeerd in
termen van waar of niet-waar, maar ook in termen van 'het werkt of het werkt niet.
Sommigen leggen de nadruk op het intersubjectieve karakter van ware kennis: waarheid
is gedragen kennis, een cluster van opvattingen waarvan iedereen in een bepaalde gemeenschapovertuigd is.Dieovertuigingkomtonderanderetot standalsdekenniswerkt
(het is waar want het werkt), maar natuurlijk spelen sociale conventies, macht, status
enzovoort ook eenbelangrijke rol. In bepaalde opvattingen worden kennis en macht als
tweekantenvandezelfde medaillegezien enwordt uitgegaan van deonlosmakelijke verbondenheid tussen beide (zie bijvoorbeeld Habermas, 1973; Giddens, 1976; Foucault,
[1980J1985; Rorty, 1990). Van belang voor de waarde van weten is het onderscheid
tussen publiekeen niet-publiekekennis.Publieke kennisisinprincipevoor iedereen toegankelijk. Dit kanopzichalseenkwaliteitscriteriumwordengezien: publiekekennisstelt
zich bloot aan onderzoek en discussie. Deze studie richt zich op kennis in het publieke
domein.
Onderzoek:middeltotweten
Het onderscheid in 'weten dat, hoeenwaarom' heeft betrekkingop deaardevankennis.
Daarnaast kankenniswordengetypeerd aan dehand van demanierwaarop dezeverkregen is.Onderzoek leidttot nieuwekennis, maar niet allekennisvolgtuit onderzoek. Onderzoekistebeschouwen alseenvormvankenniscreatie.
Bekend ishet hierbij door velen gemaakte onderscheid tussen wetenschappelijke kennis,
die wordt verkregen door onderzoek, en ervaringskennis, verkregen door persoonlijke
contacten,uitdemedia, enzovoort. Friedman (1973) bijvoorbeeld heeft het overprocessed knowledge, die door middel van een bepaalde methode is verkregen, en personal
knowledge,kennisdiemensendoorervaringkrijgen. In hoofdstuk 2 isal ingegaan op de
visievanNonaka en Takeuchi (1995), dievier soorten kenniscreatie onderscheiden (fig.
2.1).
Helaas wordt het middel tot kennisverwerving vaak eenduidig gekoppeld aan de
exactheid van deresultaten. Kennisuit onderzoek ofte welprocessed knowledgewordt
dan louter in verband gebracht met kwantitatieve kennis, terwijl personal knowledgein
verband wordt gebracht met kwalitatieve kennis (De Groot en Medendorp, 1986). Dit
gaat voorbij aan een hele onderzoekstraditie die op het verkrijgen van kwalitatieve
inzichten isgericht. Verwarrend in dit verband is ook het gebruik van de begrippen als
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hordeenzachtekennis, onder anderedoor Caplan (1977). De begrippen hard enzacht
kunnennamelijk zowel op de inhoud als op de wijze vanverkrijgen wordenbetrokken.
Hetresultaatvanonderzoek hoeft geenhardekennisopte leveren,zekerniethardinde
zinvankwantitatief. Onderzoek isnamelijk niet alleengericht ophet analyserenvanhet
verledenofvanhetheden,maarkanook gericht zijnophetanalyserenvandetoekomst
door het aangevenvan mogelijkheden. Dit levert geen harde kennis op, maarvergroot
weldekennisoverdetoekomst ('toekomstgeheugen'). Dezevormvanonderzoekwordt
ook wel ontwerpend onderzoek genoemd (De Jong, 1992). Daarnaast kan onderzoek,
zeker in de ingenieurswetenschappen, ook betrekking hebben op het systematisch
ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor problemen. Dit kan worden aangeduid als
onderzoekendontwerpen.
Onderzoek wordt ook wel ingedeeld naarhetgebruiksdoel. Watgebruiksdoel betreft is
onderzoek in planning te zien als vorm van beleidsonderzoek. Van Oijen (1988) geeft
hiervoordevolgende definitie: 'Beleidsonderzoekis eenvormvan(sociaal)wetenschappelijkonderzoekdatwordtuitgevoerdinopdrachtvaneenbeleidsorganisatieenwaarvan
de resultaten in principe gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling en/ofuitvoering
van(sociaal)beleid.'
Deze studiegaatuitvaneenbrede definitie vanonderzoek. Onderzoekenwordt hiergedefinieerd alshetzoeken vaneenovertuigendantwoordop eenexplicietgeformuleerde
vraagteneindedekennistevermeerderen. Andersgezegd:onderzoekispraxisdienaar
kennisgroei streeft(Hetebrij, 1983).Kennisgroei kanook het resultaat zijnvanontwerpendonderzoekofonderzoekend ontwerpen. Onderzoekenlevertnietaltijdeenresultaat
op: het kaneen veronderstelling weerleggen. Daarin ligtjuist de bestaansreden vanonderzoek.
Doorwerking
InnavolgingvanonderanderedeopvattingvanGalle,Mastop enRigter(1987) overde
doorwerking van beleid, kan doorwerking van kennis uit onderzoek op twee manieren
wordenbenaderd. Ten eerste alshet opnemenvanonderzoeksresultaten indeargumentatie voor het beleid. Dit kan in de uiteindelijke beleidstekst neerslaan, maar dat hoeft
niet. Het gaat hierbij dus omwat hiervoor is gedefinieerd alsexpliciete kennis of informatie.Tentweedeisersprakevandoorwerkingalshetonderzoeksresultaat een duidelijkerolspeelt indebesluitvorming. Doorwerking vankennisheeft daarmeebetrekkingop
het traject om kennis uit onderzoek tot ervaringskennis van de beleidsmaker temaken,
tussende oren te krijgen,zoals een bekend voetbaltrainer het zou noemen. Dit wordt
ookwel conceptueel gebruik vankennisgenoemd. Het laatstewordt door Stanckiewicz
(1979)gedefinieerd alsdematewaarinkennis,voortgekomenuiteenonderzoeksproject,
wordt opgenomen inde intellectuele perspectieven en/ofbeleidshandelingen van sociale
actoren.Indezestudiewordenbeideaspecten vandoorwerkingmeegenomen.
Kennisgebruiken,toepassen,benuttenen inzetten
Hetbegripdoorwerkinggaatuitvankennis. Begrippen alstoepassen, inzettenenbenutten van kennisgaanuit van het beleid. Zijgeven aan dat de beleidsmaker verschillende
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middelenleankiezen,waaronder kennis of onderzoek. Toepassen, gebruiken en benutten
veronderstellen eenbeschikbarevoorraad kennis.
Net alsdoorwerking kunnen ook de begrippen toepassen, gebruiken enbenutten betrekkinghebbenopindirectetoepassing,gebruik ofbenuttingviade 'intellectuele perspectievenvanactoren'.HetNIVRA(1997) maakt daarbij onderscheid tussenbenutbaarheid en
benutting van onderzoek. Als onderzoeksuitkomsten valide zijn, een onderscheidend
effect hebben en aanbevelingen strategisch haalbaar zijn, is het onderzoek benutbaar.
Werkelijke benutting hangt af van de wijze waarop het onderzoek wordt opgepakt en
hangt samenmetdecultuurvandeorganisatie diehet onderzoek moet gebruiken.
Kennis benutten heeft nog een extrabetekenislaag. Het lijkt op kennisgebruiken entoepassen, maar heeft een economische lading: kennis wordt tot nut gemaakt, krijgt daarmee ook een prijs. Kwant (1975) spreekt zelfs van afschrijving van kennis. Overigens
lijkt de term kennisbenutting het meest op de internationaal gebruikte term knowledge
utilization.
Kennis gebruiken, kennistoepassen en kennisbenutten duiden niet op een bewuste omgang met kennis. Daaromzal indeze studievooral gebruik worden gemaakt van determ
kennis inzetten.Het begrip inzetten gaat wat verder, draagt impliciet in zich dat er bewuste keuzen worden gemaakt. Inzetten kan zowel gekoppeld worden aan het woord
onderzoek als het woord kennis. Onderzoek wordt ingezet om de kennisvoorraad van
eenplannendeinstantietevergroten en isdaarmeeeenmiddelomkenniste creeren;kenniskanwordeningezet omdeargumentatievoor eenbeleidsvoorstel teversterken.

4.5 Opbouw van deze studie
Dezestudieisalsvolgtopgebouwd (fig. 4.1):
* Deeltweegeeft detheoretische positievanenopgavevoor onderzoek inplanning
(vraag 1).
* Deeldriegaat naderinopdeinzetvankennisuit onderzoek inplanningaandehand
vanhet landbouwonderzoek indestreekplanning (vraag2).
* Deelviergeeft opgrond hiervan een aantalvoorbeelden vanlandbouwonderzoek in
destreekplanning, dieaansluiten opdeindeelIIontwikkeldetheorie(vraag3).
* Deelvijftenslotte kijktterug ophet geheelenlegtverband tussendeantwoorden op
dedeelvragen enhetdoelvanhet onderzoek.
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Hoofdstuk5

OVERWEGINGENVOORTHEORIEVORMING

Ikzagdeze methode vantheorievorming als
een methode van leren door 'trial and
error'.Maartoenikdevormingvan een theoretisch dogmaeen 'trial'noemde, bedoelde
iknieteen 'random trial'. (...) Een 'trial' of
eenpasgevormd 'dogma' ofeennieuwe verwachtingisgrotendeelshetresultaatvan (...)
behoeften die leiden tot specifieke problemen. (...) Het probleem bepaalt vaak de
grenzen vanhetgebiedwaaruitdetrialsgeselecteerd worden(...). DavidKatzheeftdit
heel goed beschreven: Een hongerigdier
deelt deomgeving in ineetbare en niet-eetbare dingen. Eenvluchtenddierziet vluchtwegenenschuilplaatsen.'

Dit tweede deel geeft een theoretische beschouwing over onderzoek in planning. Deze
beschouwingomvatzoweleenpositiebepaling, eenabstractebeschrijving vanwat onderzoek inplanning is, alseen formulering van een opgave voor wat onderzoek in planning
zou moeten zijn. Het gaat dus omnormatievetheorievorming, of te wel conceptontwikkeling. Het ontwikkelen van concepten heeft een bijzonder karakter. Dit hoofdstuk gaat
inopdevraagwat dat bijzondere karakter inhoudt enhoedaarmeeindeze studiewordt
omgegaan.
In zijn boek over de methodologie voor het theoretisch behandelen van normatieve
vraagstukken, maakt Fischer (1980) duidelijk dat hierbij verschillende niveaus moeten
worden onderscheiden. Normatieve theorievorming berust op uitspraken in termen van
hunbetekenis(functie, doelmatigheid) voor uitspraken vaneenhoger schaal-of abstractieniveau. Fischer gebruikt dit uitgangspunt om verschillende methoden van onderzoek
enverschillende disciplines een plaatste geven inhet beleidsevaluerend onderzoek. Ook
Lehning(1991)maaktvan dituitgangspunt gebruik voor zijn invullingvan eennormatievebenadering indebestuurskunde.
Voor beleidsevaluaties, waar Fischer zich op richt, verschillen de abstractieniveaus van
elkaarwatbetreft dematewaarinzeuitgaan van maatschappelijke doelstellingen. Fischer
onderscheidt daarbij eersteorde entweede ordebeoordelingen. De eerste-orde beoordelingen gaan uit van een vaststaand normatiefkader, in tegenstelling tot tweede-orde beoordelingen, diedezekaderster discussie stellen.

1
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Zowel binnen de eerste als de tweede orde beoordelingen worden twee niveaus onderscheiden:
* Eerste-orde beoordelingen hebben betrekking op de vraag in hoeverre beleidsdoelen
zijn gehaald ('Verification', niveau 1.1), of op devraag inhoeverre beleidsdoelen toepasbaarwarenophetprobleem('Validation', niveau 1.2).
* Tweede-orde beoordelingen hebbenbetrekking op dematevanfundering vanbeleidsdoelen in fundamentele karakteristieken van het maatschappelijk systeem
('Vindication', niveau 2.1),ofopdevergelijking tussenverschillende maatschappelijke
systemenCRationalchoice',niveau2.2).
Analoog aan het schema van Fischer kan het ontwikkelen van een opgave voor onderzoekinplanningook opverschillendeniveausplaatsvinden.
* Eerste-orde vragen benaderen onderzoek in planning vanuit de planning. Op niveau
1.1 gaat het om studies naar de vraag of specifiek onderzoek in planning zijn eigen
doelen van onderzoek, die meestal worden geformuleerd in termen van het bijdragen
aan de oplossing van een bepaalde beleidsvraag, heeft gehaald. Op niveau 1.2 gaat
het meerom studiesnaar de matewaarin onderzoek, inrelatietot anderevormenvan
kennisverwerving en andere middelen voor beleidsvorming, een bijdrage heeft geleverd of kan leveren aan de realisering van een bepaald beleid. De eerste aanleiding
voordeze studie,dieinhoofdstuk 2isbesproken, heeft eeneerste-orde karakter.
* Tweede-orde onderzoek stelt de relatie onderzoek -planning op een meer fundamentelemanieraan deorde.Het eerste niveau (2.1) daarbinnen omvat studiesnaar debetekenis van verschillende soorten onderzoek voor verschillende soorten planningssystemen en -methodieken. Op niveau 2.2 worden zowel de ontwikkelingen in de planning als in het onderzoek in de planning ter discussie gesteld. De tweede aanleiding
voor dezestudie(ziehoofdstuk 3)heeft eentweede-orde karakter.
Normatieve eerste-orde vragen kunnen puur empirisch worden onderzocht, uitgaande
van beoordelingscriteria vanuit hogere niveaus. In het hoofdstuk twee zijn hiervan verschillende voorbeelden aangehaald. Tweede-orde vragen vereisen zowel empirisch onderzoek, alseenmeerreflexievebenadering.Dittweededeelvandezestudiebegeeft zich
op het niveau van de tweede-orde vragen. Zowel het onderzoek in de planning, als de
omgeving daarvanwordendaarbij ter discussiegesteld.
Vanuit de centrale stelling van Fischer volgt het volgende programma van aanpak voor
het bepalen van een theoretische positie van onderzoek in planning. Eerst wordt in
hoofdstuk 6 een planningsbenadering ontwikkeld. Aangezien deze studie zich op het
tweede-orde niveau begeeft, wordt hiervoor niet zonder meer een bepaalde benadering
overgenomen. Analoog hieraan wordt in hoofdstuk 7 ook voor onderzoek een
benadering uitgewerkt. Beide benaderingen vormen het decor waartegen onderzoek in
planning wordt bekeken. Daarmee wordt het mogelijk om ook voor onderzoek in
planningdetheoretischeplaatstebepaleneneenopgaveteformuleren (hoofdstuk 8).

Hoofdstuk6

PLANNING

Woordenzijndaden.'

6.1 Benaderingen van ruimtelijke planning
In dit hoofdstuk staat detheoretische beschrijving van het verschijnsel planning centraal,
diehet leadermoetbiedenvoor eenvisieop onderzoek inplanning.Een planningstheorie
heeft eendubbelkarakter. Aandeenekant ishet eenwijzevankijken naar de ruimtelijke
planning en een aanwijzing van het meest wezenlijke aspect daarvan. Aanwijzen gaat
echter altijd gepaard met insluiten en vooral uitsluiten van aandachtspunten. Daarmee
omvat eenplanningstheorie impliciet eenvisieop de opgavevoor planning.Het expliciet
weergeven daarvan is de tweede kant van de hier beschreven planningstheorie. Een
planningstheorieomvat duszowelw-regelsalsdoe-regeh,enmaakt daarmeedeeluitvan
de groep van wetenschappen die Van Doom (1988) interventie-wetenschappen noemt.
Vanwege het dubbele karakter verdient de term planningsbenadering of planningsdoctrine (Wallagh, 1990) de voorkeur boven planningstheorie. Het begrip theorie wordt
immersveelmeerinrelatietot uitsluitend w-regelsgezien.
Een planningsbenadering geeft aan wat planning eigenlijk is en wat de positie van planninginzijn omgevingis.Daaruit volgt eenvisieop detaak van ofopgavevoor deruimtelijke planning. Hieruit kunnen karakteristieke elementen (stijlen) van de planning worden afgeleid, inrelatietot de organisatie en methodiek van planvorming. Een volwaardige planningstheorie doet dus samenhangende uitspraken over de volgende vijf punten
(zieookDavidoffenReiner, 1973):
* karakteristiek vanplanning;
* maatschappelijke omgevingwaarin deplanning functioned!;
* taakvanruimtelijke planningindieomgeving;
* karakteristieke elementen, stijlen vanplanning;
* methodische enprocesmatigeaspecten.
Aan de hand van deze vijf punten wordt hieronder een aantal planningsbenaderingen
beschreven.
Van oudsher worden procedurele en substantiate planningsbenaderingen van elkaar onderscheiden. Procedurele benaderingen leggen de nadruk op de procedure van planvorming. Ze beschrijven, verklaren en geven een visie op de wijze waarop planningsprocedures, besluitvorming e.d. (moeten) verlopen. Substantiate planningsbenaderingen
hebben het object van planning, de ruimtelijke ontwikkelingen en problemen als eerste
insteek. Ze beschrijven, verklaren en leveren een visie op ruimtelijke problemen, mogelijke oplossingen en effecten van plannen. Van daaruit hebben de substantiate benaderin1
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genookeenvisieopdeplanvormingzetf.Detweedelingtussen substantieel enprocedureelvormtdebasisvoorhet onderscheiden vanvier planningsbenaderingen.
Faludi (1982) heeft een voorstel gedaan voor nuancering van het onderscheid substantieel procedureel. Hij deelt de verschillende planningsbenaderingen in in drie groepen. De eerste
groepwordtgekenmeikt dooreenobjectgerichte benadering. Indeze benadering is planninghet
ontwikkelen van inzicht in het planningsobject, als basis voor handelingen. De tweede groep
omvatdebeheersingsgerichte planningstheorieen. Deze theorieenrichtenzichophetonderscheidenvanvraagstukken waarvoorplanning eenoplossing moetbieden. Detheorieen indeze groep
houden zich dussterk bezig methetvinden vaneentaak voor planvorming indemaatschappij.
De derde groep theorieen bestaat uit de beslissingsgerichte theorieen. Plannen is volgens deze
theorieenhetkiezenvanhandelingen inconcretesituaties.
Een andere indeling gaat uitvandrie centrale onderdelen vandeplanvorming: analyseren,ontwerpenenbeslissen. DeJong(1993) noemtdeze kennen, kunnen, kiezen. Detheorieen dieopanalyseren zijngerichtrichtenzichvooral ophetobjectvanplanning. Debeslissingstheorieen zijn
gerichtophetprocesvanplanvorming enopdenetwerkenwaartussenditproceszich afspeelt.In
deontwerpendetheorieen staathetruimtelijke antwoordopmaatschappelijkeproblemencentraal.

6.2 Planinhoud centraal
Vansocialeanalysenaarsociaal-ruimtelijke constructie2
Binnendesubstantiele planningsbenadering leanonderscheid worden gemaakt tusseneen
variant metdenadruk opanalyse eneenvariant metdenadruk opontwerp. Beidevariantenstellen deinhoud vanplannen centraal, maar gaan daarmee opeenverschillende
manierora.Deanalyserende variant kijkt vanuit hetverleden naardetoekomst entracht
trends te analyseren, verklaren en voorspellen. Deze benadering past daarmee goed in
periodes,waarin detoekomstverwachtingen niet ergdivers zijn. Deontwerpende variant
kijkt vanuit detoekomst naarhetheden. Dezemaniervan benaderen heeft veel meereen
creatief en sprongsgewijs karakter. Ze past goed in tijden meteengrote diversiteit aan
toekomstverwachtingen. Vanafde eerste helft vandejaren tachtig isereenverschuiving
opgetredenvananalysenaar ontwerp.
Analyse centraal
In deruimtelijke planvorming alsruimtelijke analysewordt planning gedefinieerd als het
vindenvanruimtelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen. Hetmeest wezenlijke element indeze opvatting isdateengoede analyse tot goede oplossingen leidt.De
omgeving voor de planvorming wordt opgevat als verstoord systeem, waarin allerlei
ruimtelijke conflicten zijn opgetreden. Detaakvan planning ishetopheffen vansysteemstoringen enhetoplossen vanmaatschappelijke problemen. De stijl vanplanning is dan
ook systematisch en sterk analytisch Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen
enerzijds planning alsinhoudelijke voorbereiding vandebesluitvorming enanderzijds de
besluitvorming zelf. Qua organisatie en methodiek gaat deze benadering uit vaneen
modelleringvanhet planningsproces alseenwetenschappelijk zoekproces. Het gebruik
van simulatiemodellenenformele afwegingsmethoden neemteenbelangrijke plaatsin.
2
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In een wat verder verleden kwam men deze benadering van planvorming tegen bij veel
sociografen. Niet zolanggeleden isdeze nog eensbeschreven door Stolzenburg (1984).
Daarnaast heefl dezebenadering een sterke invloed ondergaan van de systeemtheorie. In
destreekplanning kwamditvooral indejaren zeventig naarvoren. Overigensheeft deze
planningsbenadering zowel een reductionistische alseen holistische variant. Van de laatste geeft Beck (1986) een voorbeeld. Zij past de sociale systeemtheorie van Niklas
Luhmann, die 'rekeninghoudt met de inhoudelijke en institutionele complicaties', toe op
deNederlandse ruimtelijke ordening.
Ontwerpen centraal
Ruimtelijke planning is het verbeelden van de toekomst. Het ontwerpen van toekomstbeeldenisgeenopzich staande activiteit, maarookvangroot belangvoor zowel besluitvorming als analyse. Ook in besluitvormingsprocessen staat het beeld hoe iets (i.e. de
ruimte) zou moeten zijn, immers centraal. Zelfs bij analyseren zijn toekomstbeelden van
belang.Eenprobleemkanalleenalsprobleem herkend worden alseenvergelijking wordt
gemaakt met eengewenste situatie. Omdat ontworpen toekomstbeelden zowel bij analyse als bij besluitvorming impliciet een doorslaggevende rol spelen is het ontwerpen het
meestwezenlijke kenmerkvandeplanvorming.
De omgeving waarin planvorming plaats heeft, gaat mank aan goed geformuleerde
ideeen entoekomstbeelden. Dezetoekomstbeelden komenvaak niet aan de oppervlakte,
ze blijven impliciet. De taak van planvorming is daarom: 'het onbewuste bewust maken'
(Frieling, 1987). Als deze taak goed wordt uitgevoerd, dan hebben streefbeelden zo'n
wervende kracht, dat tegenstellingen worden overbrugd. Belangrijke karakteristiek is de
nadrukopdeverbeelding. Voorprocessen engeformaliseerde methoden isweinigplaats.
Voor uitvoering isweinig aandacht. Het gaat indeze benadering wel om ontwikkelingsplanologie, niet om toelatingsplanologie. Planning wordt in deze opvatting vaak gezien
alseen apart handelingstype. In het planningsproces ligt veel nadruk op degeinspireerde
enkeling ofwerkgroep. De architectuur staat in deze benadering model voor de ruimtelijkeplanning.
Dezebenadering van de ruimtelijke planning manifesteert zich onder andereinhet werk
vanKleefrnann (1984a, 1984b, 1985). Ook de ideeen achter de manifestaties van StichtingNederland Nu als Ontwerp (1987), die een viertal toekomstbeelden voor Nederland
heeft laten ontwikkelen met als doel het ontwerpend toekomstdenken te stimuleren, zijn
kenmerkend voor deze benadering van planning. Momenteel speelt deze benadering een
groterolinhetMetropolitaneDebat.

6.3 Planproces centraal
Vanproces naarnetwerk
De theorieen waarin het proces van planning centraal staat zijn veelal ontwikkeld als
kritiek op de inhoudelijke benadering. De veronderstellingen van met name de analytische benadering worden daarbij ter discussie gesteld. Het belangrijkste argument is dat
deinhoudelijk besteoplossingenvoor ruimtelijke problemen, diecentraal staan indeana-
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lytischebenadering,inveelgevallen niet overeenblijkt testemmenmet demeestoptimaleoplossing, gegeven alletegenstellingen en opvattingen. Dezekritiek heeft geleid tot de
formulering van een benadering waarin de planning wordt gezien alsproces van voortdurende beslissingen.
De procesplanning is tegen haar eigen grenzen opgelopen toen bleek dat de rol van de
overheid alshet plannendesubject hierbij veel te zwaar was aangezet. Ook andere actorendan de overheid handelen namelijk als planningssubjecten, zij het met heel andere instrumenten enmiddelen dandievan de overheid. Aldeze actorentrachten elkaartebei'nvloeden. Dit inzicht heeft geleid tot de opkomst van theorieen die hierna worden gegroepeerd onderdenaamnetwerkbenadering.
Procesplanning
Planning ishet nemen van beslissingen in een continu proces. Planning is dan ook geen
middel om de maatschappij te sturen of om de omgeving te vormen of om te vormen,
maarombijvoortduring ruimtelijk handelende actoren bijte sturen.Planning isa set of
procedures (Davidoffen Reiner, 1973).Aldezeactorenhebbenwensen enstrevingen die
met elkaar conflicteren. De maatschappelijk taakvanplanningisom dit geheel zo te sturendat het systeem maatschappij-ruimte goed blijft draaien.
In dezebenadering isveel belangstelling voor doorwerking en implementatie. In feite is
de planvorming een doorlopend leerproces, waarbinnen planvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering alleen analytisch worden onderscheiden. Wat betreft het proces van
planvorming staan overleg en onderhandeling centraal. Het vorm geven van planningsprocessen bestaat uit het kiezen van actoren en het maken van procedureafspraken met
hen.Meta-planningof deregievormingvoor planning is daarbij minstens even belangrijk
alshetplanningsproceszelf.
Binnen deze benadering passen de dissertaties van Kreukels (1980) en Mastop (1984).
De eerste gafinNederland eenuitgewerkte theorie voor procesplanning. De tweede gaf
eentheoretische onderbouwing van de Strategische KeuzeBenadering, een uit Engeland
overgewaaide benadering voor planvorming. De procesmatige benadering is in de vorm
vanhetWerkprocesRuimtelijke OrdeningNederland (WERON)eentijdlang officieel geadopteerd geweest door de Rijksoverheid.
Netwerkplanning
Staat in de procesplanning de overheid nog aan het hoofd van het proces, in netwerkplanningisdeoverheid eenactor inhet proces.Deomgevingvoor deplanvorming isniet
de maatschappij, waar de planning als een stuurmechanisme boven staat, maar is een
geheel van actoren die de planning omringen. In deze benadering kan planning worden
gedefinieerd als het beinvloeden van actoren op een zodanige wijze dat deze bijdragen
aanhet realiseren van eigen doelstellingen. De omgeving ishierbij divers,bestaat uit een
geheelvan actoren dieop sommigepunten samenwerken en op andere punten weer niet.
De overheid is hierbinnen een van de actoren, die op bepaalde punten veel meer macht
heeft en deze op een heel aparte wijze ziet gelegitimeerd. De taak die de overheid zich
stelt is,omten behoeve van eigen doelstellingen, die intermen van algemeen belang zijn
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verwoord, actoren bij elkaar te brengen en een gemeenschappelijk handelingsperspectief
te ontwikkelen. Planning kan worden gekarakteriseerd als het streven naar een consensus.Indenetwerkbenadering zijn plannen geen sturendetoekomstbeelden, maarcondensates van op dat moment relevante afspraken. Netwerkplanning heeft per definitie geen
vastemethodeofgestandaardiseerde procedures.Het overleg staat centraal. Verschillendeinstrumenten wordenflexibel toegepast. Ook het biedenvanbeleidsruimtebehoort tot
deinstrumenten.
Een belangrijke vertegenwoordiger van de netwerkbenadering is Glasbergen. Hij heeft
verschillende malen een pleidooi gevoerd voor een netwerkbenadering voor de planning
voor zowelruimte,water alsmilieu (o.a. 1984).Eenuitingvan denetwerkbenadering in
depraktijk vanderuimtelijke planningisde 'diagonaleplanningsbenadering' dieten tijde
van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening is ontwikkeld (zie o.a. Cdrvers en
Slot, 1995). Diagonale planning staat voor een vorm van coordinatie die dwars (diagonaal) door overheidsniveaus en planningsvormen heen loopt en die is gebaseerd op het
maken van afspraken tussen vertegenwoordigers van planningsniveaus, sectoren,
facetten, enzovoort.

6.4 Zoekrichting voor een planningsbenadering
In devorigeparagrafen zijn vier planningsbenaderingen beschreven dieiedereen bepaald
aspectvandeplanvormingvooropstellen. Dezebeschrijvingen dienenalsopstapvoor het
ontwikkelen van een planningsbenadering die in deze studie dient als kader voor een
theoretischebenaderingvanonderzoek inplanning.
Vanuit een ontwikkelingsperspectief gezien, blijken substantiate en procedurele benaderingenvooral alsreactie op elkaar opte komen.Alserinbepaalde periodeveel aandacht
isgeschonken aan het proces, dan komt er alsreactieweer meerbelangstelling voor een
inhoudelijke benadering.
Binnen de substantiele benaderingen enbinnen de procedurele benaderingen is er sprake
van een zekere mate van vooruitgang op basis van correctie van overspannen verwachtingen uit het verleden. Binnen de procedurele theorieen is de netwerkbenadering stap
verder dan de procesbenadering, met zijn irreele verwachtingen over de sturingskracht
van de overheid. Zo ook kunnen we binnen de inhoudelijke theorieen de ontwerpbenadering als een verbetering beschouwen van de analytische benadering, die te hoge
verwachtingen koesterde ten aanzien van de overgang van het analyseren van
ontwikkelingen naarhetgenereren vanplannen.
Binnen de procedurele en binnende substantiele lijn blijkt er dus sprake van een zekere
mate van vooruitgang, als correctie op het niet waarmaken van verwachtingen uit een
voorgaandeperiode.Wat betreft detegenspraak tussendeinhoudelijke ende substantiele
lijn isergeen sprakevanvooruitgang, maarvan afwisseling.
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De benadering van ruimtelijke planning die in de volgende paragrafen wordt ontvouwd,
wilvoortbouwen opdelaatstefase vanzowel deprocedurelealssubstantiatelijn enprobeert daarbij de ontwerpende en de netwerkbenadering te omvatten. Deze benadering
gaat uit van een model van de sociale omgeving waarin de ruimtelijke planning functioneert. Het is niet de bedoeling om daarbij het definitieve woord te spreken in debatten
waarover generaties maatschappijwetenschappers hebben getwist. Toch moet er wet degelijk een uitgangspunt gekozen worden omdat het anders niet goed mogelijk is om het
verschijnsel planningtetyperen.

6.5 Drie-wereldenmodelvoor planning
In dezeparagraafwordt alseersteonderdeel vande planningsbenadering vandeze studie
eenmodel voor de omgeving waarin ruimtelijke planning plaatsvindt gepresenteerd. Het
model isgeinspireerd door het voorstel van Popper ([1974] 1978) om drie werelden te
onderscheiden:
* wereld 1,diebestaat uitfysieke objecten entoestanden;
* wereld 2,diebestaat uitbewustzijnstoestanden en denkprocessen;
* wereld 3, diede inhoud van het denken bevat, of te wel meningen, opvattingen, werkelijkheidsbeelden, concepten, theorieen, enzovoort.
Analoog aan dit voorstel van Popper kan de ruimtelijke planning worden opgespannen
tussen eenwereld 1,defysieke ruimte, eneenwereld 3,deconceptuele ruimte. Daartussen bevindt zich een wereld 2, omvattende de actoren, die in hun dagelijks handelen
voortdurend koppelingen maken tussen de fysieke wereld en de conceptuele wereld. De
niveaus die hierbij worden onderscheiden geven niet een bepaalde hierarchie in belangrijkheid aan,maarzijn eenweergavevandematevanabstractie.
Wereld1: fysieke omgeving
De fysieke omgeving omvat al het materiele, inclusief het lichaam van de mens zelf. De
fysieke ruimte kan in allerlei aspecten worden ontleed: ruimtelijk aspect, milieuaspect,
gezondheidsaspect, esthetisch aspect.
Wereld2: actoren
Indeplanningsbenaderingvandeze studieworden twee lagen actoren onderscheiden. De
eerste laagbestaat uit de ruimtegebruikers. Zij gebruiken de ruimte individueel, in familie-, of inbedrijfsverband. De tweede laag omvat sturende actoren van zeer divers pluimage. Het gaat hierbij om belangenorganisaties, afnemers van producten, ambtenaren,
enzovoort, maar ook om indirect sturende actoren zoals politiek, media en lobyisten.
Voor eengoed begrip:het actorbegrip heeft betrekking op rollen van mensen. Eenzelfde
persoon kanzowelruimtegebruiker alssturende actorzijn.3

'InhetZuidafrikaanswordtdanookweldetnooietermrolspelerinplaatsvanactorgebruikt.
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Wereld3: conceptueleomgeving
De inhoud van de conceptuele omgeving kan in een woord worden getypeerd met de
term regels, niet in de zin van wetten, verkeersregels of ambtelijke voorschriften, maar
regelsinde zinvangedragsregulerende, bewuste en onbewuste beelden. Wereld 3 reguleert de wijze van kijken naar en het handelen in de fysieke wereld. Het gaat om regels
voor zowel de interpretatie als de beoordeling van de werkelijkheid. Wereld 3 is zeker
geen consistent geheel,zebestaat uitverschillende domeinen met verschillendecombinatiesvanheelverschillende soorten regels. Deze regelsmoetmenzich niet voorstellen als
stargeheelvanvoorschriften ofalsdeformed vastgelegde regels, maar als'actor gebonden stelsels' (Edwards en Holt, 1989) die gezamenlijk de structuur van een sociaal systeemvormen.

Planningsbenadering

Planningssubject

Planningsobject

Fig. 6.1 Ruimtelijkeplanningindriewerelden
Regels komen volgens Giddens (1976) tot uiting in interpretatiekaders, normen- en
waarden en macht. Interpretatiekaders zijn de schema's waarin gedeelde kennis zich manifesteert en waarmee ervaringen en signalen uit de omgeving worden gei'nterpreteerd.
Normen hebben betrekking op dejuistheid van handelingen. Macht is de mogelijkheid
om het handelen van andere actoren te beinvloeden. Het gaat hier om drie aspecten die
bijna niet losgezien kunnenworden van elkaar.
Ook voor de relatietussen regels en actoren, wordt hier het model van Giddens (1976)
gevolgd. Dit houdt indat het handelen weliswaar regelgeleid is,maar dat deverschillenDezetheorievanGiddensisgei'nspireerddoordelinguistDeSaussure. Dezeweesophetonderscheid
tussenenerzijdsdeformeletaal,metzijnregelsvanzinsbouwendergelijke("langue")enanderzijdshet
concretetaalgebruikwaarindieregelsteherkennenzijnendatookniettebegrijpeniszonderdieregels
tekennen("parole").Dieformeleregelswordenvoortdurendinstandgehoudendooraltijd minofmeer
volgensdieregelstespreken.
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de stelsels van regels tijdens en door het handelen worden bevestigd of aangepast. Dat
wilzeggendat enerzijds handelingen noodzakelijk wordenuitgevoerd volgens socialeregels.Zonder dieregelsisinteractie onmogelijk. Anderzijds blijven dieregels alleenmaar
in stand doordat ze continu bij handelingen worden toegepast. De regels kennen geen
bestaan opzich, zebestaan alleen inendoor handelingen enworden daarbij voortdurend
vernieuwd De relatie tussen het handelen en de sociale regels is daarmee tweezijdig.
Regelskunneninendoor het handelen veranderen.
In dit model richt de ruimtelijke planning zich op de relatie tussen de onderste twee
schijven, oftewelde relatie tussen ruimte enruimtegebruik. Het uiteindelijke doel hiervan ishetbereikenvan debest wederkerige relatietussenruimteenruimtegebruik, zoals
debekendedefinitie vanRouge (1947) van planologieluidt.Dit doel wordt gesteld vanuit de wereld van regels. Planning kan dan ook worden gezien als een vorm van actief
verbindenvandewereldvanregels, actoren enruimte.
Aan dezeverbindingwordt gewerkt vanuit deschijf, waarzich het eigenlijke subject van
planning bevindt. Deze schijf vormt een soort arena waarin verschillende partijen met
elkaar vorm proberen te geven aan het ruimtelijk beleid. De plannende actoren in deze
arena worden bei'nvloed en gestuurd door politiek, media, belangengroepen, enzovoort.
Het woord sturing moet hierbij niet te strikt en bepaald ook niet hierarchisch worden
opgevat. Het gaat vaak otn het sturen door middel van het articuleren van ankerpunten,
waaraan deruimtelijke planning kanworden vastgelegd. Deze ankerpunten kunnen sterk
vantypeverschillen:vanabstract tot concreet; vanallesomvattend tot thematisch.Zowel
media als belangengroepen, in interactie met elkaar en met de politiek, spelen een
belangrijk rolinhet uitzetten vanheelverschillende ankerpunten.
Vanuit deze arena worden ruimtegebruikers aangestuurd om in te grijpen in de relatie
tussenruimteenruimtegebruik. Het modelgeeft aandat het ingrijpen inderelatie ruimte
- ruimtegebruiker altijd plaats vindt via ruimtegebruikers. Zelfs een puur fysieke ingreep
alsbijvoorbeeld het gravenvan een sloot,vindtplaatsdoor aansturingvan eenaannemer,
die in dit geval als ruimtegebruiker wordt gezien. Deze op het oog triviale constatering
heeft grote consequenties voor de inhoud van plannen en impliceert een radicale breuk
metplannen dieloutertoekomstbeelden weergeven.

6.6 Argumentatie, genres en stijlen
Argumentatie
In termen van het drie-wereldenmodel is ruimtelijke planning beschreven als een
specifieke relatie tussen de drie werelden. Deze beschrijving is nogal statisch, want de
specifieke relatie tussen de drie werelden komt tot stand in allerlei interactieprocessen.
Interactieprocessen hebben doorgaans de vorm van taalhandelingen. De actoren in een
planningsproces handelen door middel van taal: ze schrijven brieven, nota's, overleggen,
telefoneren, poneren stellingen, reageren opelkaar, enzovoort. Het gaat hierbij om regulatieve taalhandelingen, d.w.z. uitspraken om iets tot stand te brengen, om het handelen
te reguleren (Koningsveld enMertens, 1986).
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De essentievantaalhandelen inderuimtelijke planning ishetargumenteren.Argumenterenleanworden omschreven alstaalhandelen dat:5
* plaatsvindt indecommunicatietussenmensen;
* bewust endoelgerichtis;
* betrekking heeft opmeningen;
* bedoeld isommeningenteversterken ofte ontkrachten;
* gerichtisophetverkrijgen vaninstemmingvaneenredelijk oordelend publiek;
* plaatsvindt ineen socialecontext.
Het laatste aspect is van groot belang omdat niet-uitgesproken veronderstellingen van
een argumentatievoortkomen uit de sociale context. In het kader van streekplanning is
het bijvoorbeeld niet nodig om de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen in een argumentatie te betrekken. Het versterken of ontkrachten van meningen kan in een beleidscontext plaatsvinden meteenverwijzing naarheersendepolitiekeopvattingen,zonder dat
dieopvattingen opzichzelfwordenbeargumenteerd. Ook deredelijkheid vanhet redelijk
oordelend publiek moettegen de achtergrond van de sociale context worden gezien. Per
sociale context verschilt het publiek; evenals datgenewat het publiek alsredelijk ervaart.
De sociale context geeft dus de situatiegebonden regels waaraan een argumentatie moet
voldoen, wil deze effect sorteren. Het gaat hierbij om sociale regels, niet om gecodificeerde voorschriften.
Genres
Eenbepaald typetaalhandeling gaat samen met specifieke regels,met een specifiek doel,
met specifieke veronderstellingen over wat redelijk is en wat niet, en met een specifiek
publiek. Een dergelijke specifieke vormvantaalhandelen wordt hier in navolging van de
FransefilosoofLyotard ([1979] 1987)genre genoemd.Een genre is eentype taalhandeling (taalspel) die past bij een specifieke sociale context en duidelijk te onderscheiden is
van andere typen taalhandelingen Het begrip brengt communicatievormen met gemeenschappelijke kenmerken op een noemer. Een genre kan dan ook worden gezien als een
bepaaldeklassevancommunicatiemet:
* eenbepaald doel;
* eeneigennaam;
* eeneigenvorm, diealsprototype dient,waaropgevarieerd kanworden.
Belangrijk is daarbij dat een genre zichzelf reproduceert, maar ook dat experimenten
kunnenleidentot het ontstaanvannieuwegenres.

'Gebaseerdopdedefinitie dievanEemeren, Grootendorst &Kruiger(1981)geven.
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SUJten

Betekenis
Zender Ontvanger
Roferent

Fig. 6.2 Het begrip genre en daarmee samenhangende begrippen

Elk genre heeft zijn eigen vormings- en presentatieregels. Een bepaald genre laat de ene
soort uitspraken weltoe en andere niet, doordat een genre regelsbevat voor het aan dkaarkoppelenvanzinssoorten. Lyotard onderscheidt devolgende zinssoorten:
* descriptieve zinnen, diesituatiesbeschrijven; naderte onderscheiden incognitievezinnen, diebetrekking hebben opgegevens, endialectische zinnen, diebetrekking hebben
optheorieen;
* prescriptievezinnen, dieregelsofvoorschriften weergeven.
Het wezenlijke verschiltussen dezezinssoorten is,dat ze anders omgaan met deverhouding tussen zender van de boodschap, de ontvanger van de boodschap, de situatie waar
de boodschap betrekking op heeft, en de betekenis die aan die situatie wordt gehecht.
Eenbevelbijvoorbeeld iseenanderezinssoort dan een mededelingomdat deverhouding
tussenzender enontvanger andersis.
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Onduidelijk is nog, hoe abstract genres moeten worden opgevat. Is muziek een genre?
Popmuziek?Ofstromingenbinnen depopmuziekzoalsheavymetal,grunge ofhip-hop?
Sommige auteurs ontwikkelen hiervoor hierarchische schema's met verschillende niveaus. Deze studie volgt het voorstel van Miller (1994). Zij ontwikkelt een hierarchic
waarbij genres worden gedefinieerd op een sociaal meso-niveau: genres bevinden zich
qua abstractie tussen een concrete uiting van communicatie en een cultuurvorm zoals
kunst ofmuziek.
Manning iseen genre
Planningisalbenoemd alsvormvan sociale argumentatie; opgrond van het voorgaande
kanruimtelijkeplanningbovendien eenargumentatiegenreworden genoemd. Planning is
immers een sociale actie met een bepaalde naam, inhoud en vorm, omvat verschillende
strategieen enreproduceert zichzelf,tot ongenoegen van sommigen.Zoalszinnenverwijzennaareenzender enontvanger, een object en eenbetekenis,verwijzen genres naaractoren, ruimteenregels(fig. 6.3).

Fig. 6.3 Genreskoppelendriewerelden
Hiervoor isgesteld datieder genrezijn eigenvormings- enrepresentatieregels heeft. Wat
isnu decentralevormingsregelvanhetgenreruimtelijke planning?Het antwoord op deze vraag ontlenen we aan de filosoof Immanuel Kant (1724-1804). Kant is de schrijver
van deKritiekderreinen Vernunft,waarin verschillende fundamentele categorieen worden benoemd die een voorwaarde vormen voor de rede en het denken, en deKritik der
praktischen Vernunft, waarin voor het handelen endeethiek dergelijke fundamentele categorieen worden gegeven.6 De brug tussen het denken en het handelen, waar het in de
ruimtelijke planning eigenlijk omgaat, zoekt Kant indewereld van het gevoel ende fantasie.7Hierin staat deoordeelskrachtcentraal.
6

PraktischbetekentbijKantmoreel.ZieookHabermas'PraktischDiskurs.
ErisvolgensKantgeennoodzakelijkerelatietussendenkenenhandelen.Dejuistheidvanhandelingenkannietwordenontleendaanfeitelijke gegevenheden.Omgekeerdkunnenfeiten nietwordenverklaardvanuithethandelen.Omdatbeidevcrmogens nietuitelkaarafteleidenzijn, introduceerthij als
7
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Het lijkt op het eerste gezicht vreemd om het gevoel of de fantasie te koppelen aan het
oordeel, maarKant laatzien dat dezekoppeling toch aannemelijk is.Wat gebeurt er namelijk in een oordeel? Daarin wordt eenuitgangspunt of regel toegepast op een natuurlijk ofmaatschappelijk gegeven.Kant onderscheidt daarbij tweesoorten oordelen.
* Oordelenwaarbijvoorafeenuitgangspunt ofregelbeschikbaar is.Danhoeft hetgegevenalleenmaarmethetuitgangspunt tewordengeconfronteerd omtot eenoordeel te
komen.DitnoemtKanthetbepalende oordeel.
* Oordelen zonder vooraf aanwezig uitgangspunt of regel. Een concrete situatie isgegeven en een algemene regel moet daarbij worden gevonden. Dit noemt Kant bezinnendeofreflexieveoordelen. Bijvoorbeeld: het gegeven is dat de ruimtelijke druk in
Nederland steedsgroter wordt:voor het beoordelen daarvan moet eerst eenuitgangspuntwordengevormd t.a.v. devraaghoevolNederland magworden. Vooral dezereflexieve oordelenzijnvanbelangvoorhetvraagstukvanhethandelenindeplanning.
Frappant isdat Kant zijn theorie over het reflexieve oordelen ontwikkelt vanuit gevoelsmatige smaakoordelen: isietsmooi oflelijk. Bij een smaakoordeel wordt bij de ervaring
van een bijzonder geval, ding of situatie (bijvoorbeeld een schilderij) een algemeen uitgangspunt gezocht (eigenopvattingen overmooi enlelijk)waarmeehetoordeel tot stand
wordt gebracht (het schilderij is mooi). Kant heeft het in dat geval over deesthetische
oordeelskracht.* Daarnaast onderscheidt hij de teleologischeoordeelskracht, die betrekkingheeft op devraag ofeenbijzonder gevalvoldoet aanietswat inovereenstemmingis
met zijn eigen wezen of bestemming. Het teleologische oordeel heeft betrekking op de
relatietussen eenverschijnsel enhetdoelvaneenverschijnsel. Voor eengoed begrip:het
gaat hierbij niet om een doel dat voortvloeit uit een natuurwet of sociale wet, maar om
een idee, dat richting geeft aan denken en handelen. Kentheoretisch gezien blijft het reflectie, oftewel:alsof-kenms.
Wat doorveelcommentatoren belangrijk wordt gevonden inhet werkvanKant, isderelatie met politiek oordelen. De sociaal-filosofe Hannah Arendt ([1982] 1994) bijvoorbeeld zegt: 'De reden waarom ik zo sterk geloof inKants Kritik der Urteilskraft is niet
omdat ik geinteresseerd ben in esthetica, maar omdat ik geloof dat de wijze waarop we
zeggen 'dit isgoed', 'dit isslecht' nietveelverschilt van dewijze waaropwezeggen 'dit
ismooi', 'dit is lelijk".
Zoals Arendt een relatie legt tussen oordelen en politiek, ligt er ook een relatie tussen
oordelen enruimtelijke planning.Ineenplanwordt namelijk eenbeschrijving vandewerkelijkheid gegeven op een zodanige manier dat deze past bij de plandoelstellingen. De
plandoelstellingen worden daaraan gekoppeld also/ deze de noodzakelijke richting voor
de beschreven ontwikkeling geven. Net als in het oordeel zien we dus dat plannen een
derdefundamenteelvermogen hetoordelen.
Hetschilderij in ditvoorbeeld is in termenvan Kant 'doelmatig'geweest voor de bevrediging van opvattingen over mooi en lelijk. Deze doelmatigheid is volgens Kant een fundamentele categorie (een zogenaamd apriori principe) zonder welke het oordeel uberhaupt niet denkbaar is. Mensen kunnen niet
oordelen zondereenonderscheid middel-doeltehanteren. Hetwaarheidsgehalte vanditoordeel isechter
niet meerdandievaneen analogic
8
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verbindingleggen,eenovergang aanbrengentussendenatuur (incasu demaatschappelijkeontwikkelingstrend) endevrijheid (incasu degekozen ontwikkelingsrichting enmaatregelen).9Linking knowledgetoAction, zoals Friedmann (1973) het eeuwen later zegt.
Misschienmogenwezelfsinhet algemeen stellen dat plannen dehedendaagse manifestaties zijn van teleologische oordelen.10 Lyotard ([1986] 1991) wijst in dit kader op de
werking van de naam. De naam isbindmiddel tussen verschillende soorten zinnen. Ook
dit geldt voor ruimtelijke planning. Denk aan de namen voor planconcepten als Groene
Hart ofVingerstad, dieineenkrachtigeterm zoweleenbestaande situatiebeschrijven als
eengewenste situatie voorschrijven.
Stijlen in planning
Binnen ieder genre kunnen bepaalde stijlen worden onderscheiden. Wat is een stijl? Een
stijlwordt hiergedefinieerd alseenuitingsvormvaneengenre.Het isdewijzewaarop er
ineen genre wordt gehandeld. De hierna volgende typering van typen van stijlen binnen
het genreplanning isgebaseerd op de handelingstypen dieHabermasonderscheidt, zoals
beschreven door Koningsveld en Mertens (1986). Volgens Habermas komt het handelingstype met name tot uitdrukking in de manier waarop handelingen van actoren op
elkaarworden afgestemd, oftewelhoedecoordinatievanhandelingen plaatsvindt.11
Bijstrategischhandelen komt coordinatietot stand (ofjuist niettot stand) dooruitwisseling van standpunten en onderhandelen. Dit samenspel of collusie, kan volstrekt strategisch zijn, wat inhoudt dat uitwisseling alleen plaatsvindt op momenten dat het de betrokken actoren goeduitkomt. Dezeopmachtscalculatiegebaseerdevormvan samenspel
noemt Habermas strategischecollusie.Daarentegen kan het samenspel ook berusten op
belangenruil ineenmeeropen sfeer. Daniser sprakevancodperatievecollusie.
Bij communicatiefhandelen zijn de betrokkenen erop uit om overeenstemming te bereiken.Deintentie om overeenstemming tebereikenvormt eenbelangrijk verschil met strategisch handelen. Bij strategisch handelen hebben deactoren eenbepaald doelvoor ogen
datzewillenbereiken.Bij communicatiefhandelengaat het deactorenmeeromovereenstemming (dus een communicatief doel) dan om een bepaald inhoudelijk doel. De overeenstemming heeft betrekking op zowel een gemeenschappelijke definitie van de situatie

9

Kant rekendehet in zijn tijd nog niet als zodanig gearticuleerdefenomeen ruimtelijke planning tot het
efthetische oordeel, en wel in de vormvan de tuinkunst. Tuinkunst vergelijkt hij met de schilderkunst.
Inbeidewordenvlakkengevuldvolgensbepaalde ideeen.
10
Nuwordt ook duidelijk waaromervaak zoveel verwarring is tussen een esthetisch oordeel en eenarchitectonisch oordeel: ondanks het verschil berusten deze op dezelfde verwantschap als het Kantiaanse
esthetischeoordeelenteleologischeoordeel.
11
Indeze studie wordt de terminologie van Habermas gebruikt omverschillen tussen stijlen binnen een
naam te geven. Dit lijkt verwarrend omdat de terminologie rond handelingstypen en de terminologie
rondgenres uit verschillende theoretische tradities stammen. Handelingstypen volgens Habermas gaan
uitvan subjecten die zelfbewustkeuzen (kunnen) maken. Genres impliceren een opvatting waariner in
zijn meestvergaande vorm geen plaats is voor de autonomievan het subject: het genre is sturendvoor
argumentaties en handelingen; subjecten zijn daaraan ondergeschikt. Deze studie gaat daarbij uit van
hetstandpunt, datactorenweliswaarkiezen omeenbepaalde taalhandeling in te zetten, dussubject zijn,
maardatdezeactorenaltijd hetgenrewaarzeopdat moment inzitten alsuitgangspunt meedragen.
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waarin de actoren verkeren, als een gezamenlijk beeld van de benodigde uitvoerende
handelingen.
Essentieel voor het communicatieve handelen is het onproblematische karakter van de
achtergrondskennis, oftewelintermenvanhetgenre-model:gedeelderegels.Blijkt erin
eenhandelingssituatie geen spraketezijnvangedeeldeachtergrondskennis, dangaatmen
over tot strategisch handelen of kan men eenfundamentele discussie aangaan. In een
fundamentele discussie worden achterliggende veronderstellingen zichtbaar gemaakt en
ter discussie gesteld. Als de fundamentele discussie betrekking heeft op waarheidsaanspraken, dan spreekt Habermasvan 'theoretisch Diskurs'. Als de fundamentele discussie
betrekkingheeft opjuistheidsaanspraken, danisersprakevaneen'praktischDiskurs'.
Samengevatkunneninhet genre planning dus de volgendevolgende stijlen van handelen
worden onderscheiden:
* strategisch samenspel;
* cooperatiefsamenspel;
* communicatiefhandelen;
* fundamentele discussie.
Deze stijlen kunnen in principe binnen ieder genre worden aangetroffen. Ieder maatschappelijk genre kent namelijk zowel stijlen die de grenzen van het genre oprekken,
zoalsdat gebeurt indefundamentele discussie, als stijlen die eengenre bestendigen, wat
inhet communicatief handeleninfeitegebeurt. Met nameditbestendigende aspect maakt
dat communicatief handelen het model vormt voor andere handelingsstijlen binnen een
genre.

6.7 Drie planningsopgaven
Op grond van het genremodel voor planning kunnen de drie opgaven voor planning
worden geformuleerd (fig. 6.4):
* interventie-opgave;
* coordinatieopgave;
* cultureleopgave.
Interventie-opgave
Planning is de voorbereiding van interventies in de relatie ruimte - ruimtegebruiker. De
opgave om deze interventies inhoudelijk goed voor te bereiden wordt hier interventieopgave genoemd. De interventie-opgave heeft betrekking op het formuleren van dodstellingenenmiddelen enomvatzowelfysieke alssociale aspecten. Doelstellingen volgen
uit eenvisie op het verschil tussen de huidige situatie en de ter plekke best wederkerige
relatietussen ruimte en gebruik (ruimtelijke kwaliteit). Hierbij zijn fysieke en sociale aspecten inhet geding. Ook de middelen voor interventie kunnen zowel fysiek als sociaal
vanaard zijn. Fysiekemiddelen maken gebruik van defysieke ruimte: sloten, wegen, kabels,enzovoort. Socialemiddelen (juridische, economische ofretorische) haken inopsocialeinteracties.
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Fig. 6.4 Drie planningsopgaven

Coordinatieopgave
Omeffectief tezijnmoet planningresulteren ineenbepaaldeafstemmingvan handelingen
en ideeen van verschillende sturende actoren: de coordinatieopgave.Het resultaat van
coordinatie iseen nieuwe, vrijwillige of afgedwongen (afhankelijk vanhet type coordinatie), configuratie van opvattingen en machtspositiesmetbetrekking tot interventies inde
relatieruimte-ruimtegebruikers.
Cultureleopgave
Planningvindt plaats opbasisvan enmetbehulpvan regels diegezamenlijk onze cultuur
vormen. In en door het concrete planningshandelen veranderen ook deze regels weer.
Daarmee heeft planning, net als ieder maatschappelijk handelen, een bepaalde verantwoordelijkheid ten aanzien van handhaving en vernieuwing van de cultuur. Hierop heeft
de cultureleopgave van planning betrekking. Dat betekent ook dat plannen niet alleen
fungeren als beeld waarin het doel en manier van intervenieren is vastgelegd, maar ook
als codificering van opvattingen die in een bepaalde planningsgemeenschap leven en
daarin alslegitimatiebronvoor handelen fungeren.
In de volgende paragrafen worden deze drie opgaven verder uitgewerkt. Omdat in deze
studie onderzoek inplanning centraal staat en detheoretische positionering van planning
vooral als functie heeft om als achtergrond voor een visie op onderzoek in planning te
dienen,blijven devolgendeparagrafen bescheidenvanomvangen stellend vantoon. Aan
elk van de drie planningsopgaven kan echter nog jaren onderzoek en eeuwenfilosofie
worden gewijd.

6.8 Culturele opgave: planning ishet aanreiken van tekens
Planning wil een doel, een gewenste ontwikkelingsrichting aangeven. In de aanleiding
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voor deze studieisalgerefereerd aan de postmodernecondities die de samenlevingaan
het eind van de twintigste eeuw kenmerken. Past planning uberhaupt nog wel bij die
postmoderne samenleving,waarinhet stellen vangemeenschappelijke doelen nai'eflijktin
de grote diversiteit aan opvattingen, waarin coordinate vooral plaatsvindt op concrete
interventies enprojecten enwaarin idealenenbeginselenzijnvervangen doortrends?
Niet alleen voor planning, maar ook in het algemeen kan de vraag worden gesteld, hoe
men, gegeven de grote verscheidenheid van taalspelen en tegenstrijdige wereldbeschouwingen,weerzinvollevragen kangaan stellen overwat nuwerkelijk goed enwaar is.De
postmoderne filosofen stellen dat er geen nieuwe synthese kan worden gevonden die
tegenstrijdigheden overlapt. Zijgeven aandat er ook niet naar een nieuwegrote synthese
gezocht moet worden. Een dergelijke synthese heeft immers altijd een totalitaire schaduwzijde. Het gaat onder postmoderne conditiesveelmeeromeenvormvan betrokkenheid, eerder om een houding dan om een bepaald inhoudelijk doel of ideaal. De opgave
voor depostmoderne samenleving ligt daarmeein het zoeken van 'tekens' diedeze houdingondersteunenenverwijzen naarhetgoedeenhetware(zieookBulhof, 1995).
Dezegedachtevolgend, kandecultureleopgavevoor ruimtelijke planningworden geformuleerd als het zoeken van signalen die de maatschappelijke ontwikkeling betekenis
geven. Signalen die het beeld ondersteunen dat de maatschappij zich in een goede richting ontwikkelt. Om een voorbeeld te geven: onder Nederlandse omstandigheden vormt
dedijkeendergelijk teken.Dedijkgeeft aandatfysieke veiligheidbereikbaar isdoor het
uitvoeren vantechnische maatregelen endatNederlanders kunnenvertrouwen ophuningenieurs. Ruimtelijke planning heeft als culturele opgave dergelijke tekens te zoeken en
te formuleren. Daarmee worden maatschappelijke beginselen tot leven gewekt en in leven gehouden zonder ze te herformuleren tot alles verstikkend doel of ideaal. Omgekeerd ligthierook delegitimatievan deruimtelijke planning: deze isalleengelegitimeerd
alsruimtelijke planningindezeopgave slaagt.
Planning als betekenis zoeken is iets anders dan planning als doelzoeken (Kleefmann,
1984).Doelzoeken impliceertdaterdoelengevondenkunnenworden, dat denkbaredoelenophet hoogste maatschappelijk niveaugeformuleerd kunnenworden. Hetzoeken van
tekensveronderstelt dit nietengaat ervanuit dat dieverder liggendevrij abstracte maatschappelijke doelenalleenindirectkunnenworden geformuleerd.
Een krachtigmiddeldaarbij kanhet exemplarische voorbeeld zijn: een subliem voorbeeld
uit een anderevorm van planning, uit een prijsvraag, uit een ander land, noem maar op.
De betekenis van zo'n voorbeeld ligt niet zozeer in het voorbeeld zelf, als wel in het
effect daarvan opdetoeschouwers ofwel ophet publieke debat.

6.9 Coordinatie-opgavevoor planning
De coordinatie-opgave voor planning heeft betrekking op het afstemmen van wensen,
belangen en ideeen van verschillende sturende actoren. De sociale interacties tussen de
sturende actoren staan centraal in de coordinatie-opgave. Welke opgave ligt er nu voor

Planning
de coordinatie in de planvorming? Ofwel, wanneer is er sprake van goede coordinate?
Daarvoormoeteersteencriteriumworden geformuleerd.
Habermas (zieKunneman, 1983;Korthals, 1986) hanteert als criterium voor het beoordelen van maatschappelijk handelen demachtsvrije dialoog binnen een ideale communicatiegemeenschap. Hij veronderstelt dat er geen inhoudelijk criterium is te geven voor
hetbeoordelenvanmaatschappelijk handelen enkiestvoor eenprocedureel criterium. In
zijn opvatting zal ineenechtemachtsvrije dialoog zowel dewaarheid alsdejuistheid zegevieren. Ofscherper geformuleerd. alleen hetgeen alsresultaat van eenmachtsvrije dialoog naar voren komt, is in een theoretische discussie per definitie waarheid en in een
praktische discussie per definitie juistheid. Dit betekent voor de coordinatie-opgave dat
de stijlen van coordinatie dieeen ideale communicatie-gemeenschaphet dichtst naderen,
devoorkeurverdienen.
Opdezeopvatting komt regelmatigkritiek, velen stellen dat een machtsvrije dialoog een
maatschappelijke illusieis,endaaromnietalsnormkanfungeren (ziebijvoorbeeld Witteveen, 1988). Deze kritiek gaat er echter ten onrechte vanuit dat een norm niet alleen
denkbaarmoet zijn, maarook realiseerbaar.
Lyotard kiest een ander criterium. Hij gebruikt als uitgangspunt dat geweld gelijk staat
met het onthouden van mogelijkheden tot uitdrukken. Er is sprake van geweld als een
genrehet onmogelijk maakt om eenwens, gevoel of gedachte te formuleren, of om een
overgang te maken naar een ander genre, waarin een wens, gevoel of gedachte wel tot
uitdrukking kan worden gebracht. Meruit volgt een norm voor een preferente stijl van
coordinatie. Die stijlen verdienen de voorkeur, die overgangen naar andere genres open
houden enmogelijk maken.
Hoewel de ideeen van Habermas en Lyotard uit een verschillende theoretische achtergrond komen, gaat het hen beide om hetzelfde, zo stelt Kunneman (1996). De kern van
beidertheorievertoont eenparallel,niet ophet puntvandebeschrijving, analyse endiagnose, maar op het punt van datgene wat beiden met hun theorie willen bereiken. Beiden
willen namelijk de vrije en open overdracht van meningen en overtuigingen in de maatschappij eentheoretischebasisgeven.
Uitgaande hiervan ligt de opgave voor coordinatie vooral in het tegengaan van onderdrukking, door maatschappelijke strevingen, diezonder planningniet zouden wordengehoord, een stemtegeven,zodat zemaatschappelijk indiscussiekunnenkomen.

6.10 Interventie-opgave voor planning
De vraag is of het criterium voor de coordinatie-opgave impliceert dat elk plan dat op
grand overeenstemming tot stand komt, inhoudelijk eengoed voorstel is,inanalogiemet
de genoemde redenering van Habermas dat een machtsvrije dialoog per definitie tot
waarheid leidt. Deze vraag kan niet bevestigend worden beantwoord, omdat het criterium voor de coordinatie-opgave ook gevolgen heeft voor inhoud en uitvoering van
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plannen. Het impliceert namelijk dat de normen die men voor zichzelf aanlegt ook voor
anderen gelden, wat voor de interventies in de ruimtelijke planning betekent dat deze
ruimtegebaiikers in staat moeten stellen hun eigen mening te articuleren ofwel hen in
staat stelt hun eigendoelen te stellen. Dat heeft zowel consequenties voor deplaninhoud
alsvoor deplanmiddelen.
De consequentie voor de planinhoud is, dat de interventies in een zodanige ruimtelijke
orde resulteren dat discussie en interacties in de samenleving niet worden belemmerd
maar worden gestimuleerd. Dit komt terug in de metafoor van de ruimtelijke orde als
pleinvandesamenleving: eenplekwaarmen elkaar kanontmoeten,waar mensenenmeningenmetelkaarworden geconfronteerd.
De consequentie voor de planmiddelen is,dat ook interventies zelfbijdragen aan het stimulerenvan discussieeninteractie. Interventies zijn nietalleenmiddelen omindesamenlevingte sturen, maar ook middelen om ruimtegebruikerste helpen hun eigendoelstellingen te formuleren. Hier rijst het ideaal op dat interventies van overheden en ruimtegebruikersinelkaarsverlengdeliggen.

6.11 Terugblik
In dithoofdstuk iseentheoretischebenadering voor ruimtelijke planninguitgewerkt. Terugblikkend houdtdezehet volgendein:
* definitie: planning is een maatschappelijk genre gericht op het formuleren van de
teleologie van de relatie tussen ruimte en ruimtegebruiker;
* omgeving: depostmoderne maatschappij kenmerkt zich door de onmogelijkheid van
een duidelijk en gedeeld toekomstbeeld;
* taak: planning heeft daarom de taak dit beeld te geven;
* karakteristieke elementen. niet in termen vanbeelden, doelen of richtingen, maar in
termen van tekens.
* methode: dit kan alleen maar door diversiteit toe te laten; zowel planning als het resultaat van planning moet de toegang daartoe verschaffen.

Hoofdstuk 7

ONDERZOEK

En tochbeweegt ze.'

7.1 Inleiding
Inhoofdstuk 5ishetprogrammavoorhetbepalenvandetheoretischepositievan onderzoek in planning gegeven. Dit is in het vorige hoofdstuk gestart met het ontwikkelen
van een planningsbenadering. In dit hoofdstuk wordt het programma vervolgd met het
uitwerken van een onderzoeksbenadering. Het hoofdstuk geeft daarvoor eerst een kort
overzicht vaneen aantalwetenschapstheoretische posities.Vervolgenswordt een opvatting over onderzoek geformuleerd, die is gebaseerd op het genremodel en wordt gebruikt voorhettheoretischpositionerenvanonderzoekinplanning.

7.2 Veranderendeopvattingen over onderzoek
Ktassiekempirisch model
Veel wetenschappelijk onderzoekers hanteren voor zichzelf het volgende, ideaaltypische model van kennisverwerving. Het betreft een simpel leermodel, waarop verschillendevariantenbestaan,maardatingrotelijnen ophetvolgendeneerkomt.
Het verschijnsel waarin men is ge'interesseerd, wordt zonder vooroordelen waargenomen enbeschreven. Op grond van regelmatigheden in de geconstateerde verschijnselen
komt men tot een theorie over het verschijnsel. Experimenten kunnen deze theorie ondersteunenofweerleggen. Ingevalvanweerleggingwordennieuwe feiten verzameld en
regelmatigheden gezocht, waaruit een aanpassing van de bestaande of een nieuwe
theorie kan worden afgeleid. Zo ontstaat een cyclisch leerproces. Deze benadering kan
wordengekenschetst alshetklassiekempirischmodel.
Kunneman (1986) laat zien dat het klassiek empirisch model vanuit drie invalshoeken
kan worden gerelativeerd: een wetenschaps-interne, een wetenschaps-sociologische en
wetenschaps-kritische.
Wetenschaps-internerelativering
Het leermodel dat hierboven is geschetst, is bekritiseerd door Popper. Centraal bij
Popperstaathetbekende falsificatieprincipe. Datwilzeggendattheorieennietbewezen
kunnen worden, maar alleen kunnen worden weerlegd. De empiriekan alleen voor het
corrigeren ofverwerpenvan eentheorieworden gebruikt. Theorieen zelfontstaan alleen
1

Uitspraak van Galilei, nadat hij gedwongen was zich neer te leggen bij de politiek-religieus bepaalde
consensusopvatting van zijn tijd over de stilstaande aarde als middelpunt van het heelal. Het ging hierbij
overigens niet omeen consensusopvatting dieaan het criteriumvanmachtsvrije dialoog voldoet.
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uit theoretische discussie o f e e n creatieve sprang. H e t is e e n gevolg v a n kritische
verbeelding, vaak als resultaat v a ne e nbotsing tussen ideeen o f discrepanties tussen
theorie en e m p i r i c Theorievorming iseen vrij willekeurig proces, dat niet voortkomt uit
een stapsgewijze, systematische afleiding vanuit feiten o f waarnemingen. 'Inductie
bestaat niet' is d a no o ke e nbekende stelling v a nPopper. Zolang theorieen niet zijn
gefalsificeerd, blijven het hypothesen of gissingen.
O o k al gaat Popper ervanuit dat d etheorie niet uit feiten isa fte leiden, toch blijft hij
vasthouden aan d eidee dat door het zoeken naar te falsificeren theorieen, d e waarheid
steeds dichter k a n w o r d e n benaderd. K u h n is een van d ebelangrijkste critici v a n deze
opvatting. K u h n stelt d evraag o pgrond waarvan d efalsificatie v a n een theorie als een
succes k a n w o r d e n beschouwd. Is dat niet o p grond van criteria die uit d e vooronderstellingen achter d e theorie zelf voortkomen? K u h n meent d a no o kdatd e onderzoeker
eigenlijk gevangen i si neen w e b v a n veronderstellingen, dat hij paradigma noemt. H e t
falsificeren v a n theorieen is mogelijk, maar alleen voor theorieen binnen een paradigma.
Verandering van paradigma is mogelijk, niet o pgrond van falsiflcering v a n theorieen,
m a a r op grond v a n culturele botsingen. M e t deze opvatting legt K u h n de basis voor een
meer sociologische benadering v a n wetenschap, waarbij ook de sociale verhouding tussen individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen in beeld komt.
Lakatos corrigeert het deductieve model van Popper o m aan d ekritiek v a n K u h n tegem o e t te k o m e n . Hij deelt m e t K u h n het idee ergeen onafhankelijk standpunt bestaat v a n
waaruit theorieen k u n n e n worden getoetst, e ndat het bovendien onmogelijk is o m d e
ene theorie t etoetsen vanuit d eandere theorie. Wei ishet mogelijk o m uit t e gaan v a n
een soort concurrentiemodel. D e ene theorie draagt meer bij aan d egroei v a n de kennis
omtrent een verschijnsel dan d e andere theorie. D eene theorie kan bijvoorbeeld m e e r
zaken verklaren o f voorspellen, of is meer omvattend dan d e andere theorie. I ndat geval
zal d e m i n d e r bijdragende theorie langzamerhand afsterven.
Wetenschaps-sociologischerelativering
Met Kuhn en Lakatos werd een sociologische dimensie in de wetenschapstheoretische
discussie geintroduceerd,waarbij depositie van individuele of groepen onderzoekers in
hetvoetlichtkwam.Uitdezebenaderingkomenstellingen voortals:theorieis onderdeel
van de cultuur van een groep onderzoekers; het is een middel om het eigen netwerk te
versterken; goedetheorieen zijn theorieen diewordengebruikt; het succesvantheorieen
volgtuithet gebruik. Dezebenadering staatkritisch tenopzichte vanhet ideedat ereen
waarheid iswaarmendooronderzoek steedsdichterbij kankomen.
Van recente datum is het werk van Latour (1988, 1994). Latour stelt dat in de wetenschap een duidelijke scheiding is aangebracht tussen de feiten enerzijds enwaarden anderzijds. Met name in de 'moderne' cultuuropvatting wordt dit onderscheid heel strikt
gehanteerd. In eenniet-modeme(pre-dan welpost-moderne) cultuurvisie wordt dit onderscheid nietofnauwelijks gemaakt.Latour steltnudatindepraktijk vanhet laboratoriumnooit zo striktvanuithetonderscheidtussenfeiten ennormenisgeredeneerd. Vandaarzijn stelling: 'wij zijnnooitmoderngeweest'.
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Wetenschaps-kritischerelativering
Eenverdergaande stapwordt gezetdoordewetenschaps-kritische vormvanrelativering.
Dewetenschaps-sociologische relativeringblijft alshetwarenogbinnendewetenschappelijke wereld, de wetenschaps-kritische benadering legt relaties met de wereld daarbuiten. Deze vorm van relativering omvat verschillende stromingen. Zij hebben met
elkaar gemeendat zewijzen opdemaatschappelijke positie diedewetenschap inneemt.
Daarbij wordt geconstateerd dat de wetenschap in zijn onproblematische, objectieve
vorm nogal eens ter ondersteuning van gevestigde belangen dient.Niet doordat de wetenschappers als persoon partij kiezen, maar omdat de aard van de wetenschappen
(mede)bestaande structuren in standhoudt. Zo stelde de door Marx enhet structuralisme gefnspireerde filosoof Althusser (1974): filosofie is klassenstrijd in theorie. In de
jaren zeventig kwam als uiting daarvan het actie-onderzoekop. Actie-onderzoek probeert samenmet groepen in achterstandssituatiesonderzoek te doen om die achterstand
weg te werken. In sommige gevallen ging dit samen met een radicale kritiek op gangbare methoden van onderzoek; in andere gevallen werden gangbare wetenschappelijke
methodenjuist wel gebruikt. Een filosoof als Foucault (1981) gaat verder: hij stelt dat
kennis macht is. Kennis is een uiting van en middel tot machtsuitoefening, niet door
kwaadwillende individuen,maarvandemaatschappelijke structuur alstotaliteit.

7.3 Watnn?
Dit korte overzicht van de ontwikkeling van de wetenschapstheorie geeft een nadere
illustratie van de aanleiding voor deze studie.Theorieen diehet strikte onderscheid tussensubject enobject loslaten en daarmeeonder andere objectiviteit als norm en falsificeren alsmethodeverwerpen,hebbendeoverhand gekregen indediscussie over wetenschappelijk onderzoek. Extraproblematisch daarbij is, dat men niet voor of tegen deze
tijdgeest kan kiezen. Uitwegen lijken alleen te vinden in het vasthouden aan een star
positivisme of het sluiten van deogen voor allerlei postmodeme dilemma's. Wat heeft
dit nu voor praktische betekenis voor het uitoefenen van onderzoek in planning? Waar
kandeuitvoerder ofgebruikervanonderzoeknogaanvasthouden? Oftewel:watnu?
Onderzoekalsgenre
Netalsplanningkanookonderzoekwordenbeschreven alsgenremodel (fig. 7.1).Inhet
centrum van dit model staat het object van onderzoek, hetzij demens,hetzij de natuur.
Het object van onderzoek lijkt als het ware achter een groot gordijn schuil te gaan:
direct zicht is niet mogelijk. Over dewereld achter het gordijn wordt vooral gesproken
intermenvanhetmogelijke. Hetgaatomvijf soortenmogelijkheden: watis er gebeurd,
hoe heeft het kunnen gebeuren, wat zal er gebeuren, wat kan er gebeuren, wat moet er
gebeuren? Deze mogelijkheden staan centraal in respectievelijk beschrijvend, verklarend,voorspellend, verkennend enontwerpend onderzoek.2
2

Ontwerpendonderzoeklijktnietgoedtepassenindezeopsomming.Tenonrechte,wanthetontwerpendemomentinontwerpendonderzoekisnietwezenlijk verschillendvanhethypothesevormendemoment
inverklarendonderzoek.Beidepassenineenleercyclusvan'probeerenleer'.
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Onderzoeksbenadering

Onderzoekssubject

Onderzoeksobject

Fig. 7.1Onderzoekinhet genremodel

De wereld achter het gordijn wordt door alle actoren, dus ook onderzoekers, opdeeen
of andere manier gei'nterpreteerd. Alle actoren staan daarbij onder invloed vanen
gebruiken regels indevormvan concepten, normen en machtsverhoudingen. De regels
omvatten ook deverschillende opvattingen over onderzoek dieindevorige paragraaf
zijn besproken. De controverses tussen deze opvattingen komen inhet genremodel als
een gespleten situatie naar voren: aan deene kant hanteren veel onderzoekers normen
voor hun werk, dieveel weg hebben vanhetklassiek empirisch model, terwijl in de
praktijk van hetlaboratorium heel andere regels gelden. Daar gelden vooral deregels
van het succesvol netwerken. De vraag isnu: ishet uitgaande van deze netwerkopvatting mogelijk om toch te komen tot uitspraken diewetenschappelijk mogen heten,
omdat ze inhoudelijk meer geldig zijn dan andere uitspraken, ook al moeten alle
uitspraken alsconstructies worden gezien enookalishetdoorbreken vanuitspraken
afhankelijk vandesocialesteuninnetwerken?
Handelingsmodel: dedialogischewending
Latour stelt dat onderzoekers indepraktijk op twee manieren steun proberen tekrijgen
voor hun bevindingen. Ten eerste inhoudelijk: door overtuigende beweringen tedoen.
Tentweede sociaal:dooropdejuistetijden enplaatsendejuistemensente mobiliseren.
Beide aspecten vormen twee kanten vandezelfde medaille: zeversterken elkaar(fig.
7.2).
Deze beschrijving van wat er in de onderzoekspraktijk gebeurt, kan niet worden
gebruikt omnormenvoor onderzoek aante ontlenen. Zij ishet resultaat van een wetenschapstheorie, die niet alleen de scheiding tussen subject en object ofbegrippen alsobjectiviteit ondervuurheeft genomen,maarook meer enmeerbeschrijvend is geworden.
Het aangeven vannormen voor wetenschappelijk onderzoek is eenonderwerp waar
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slechts weinigen zich nog aan wagen.3 Wei worden gemakkelijke hints gegeven in de
trant van 'wetenschappelijk onderzoek geeft een verhaal naast andere verhalen', maar
deze stuiten toch op de vraag waarom dat verhaal moetworden aanvaard, of waarin de
waardevandatverhaalzit.

Inhoudelijke handelingen

Fig.7.2 Versterken vanuitspraken uitonderzoekheefteensociaaleneeninhoudelijkaspect
(Latour,1987)

Een van de pogingen die accepteert dat de simpele normen van het klassiek-empirisch
model verleden tijd zijn,maartochnormen steltaanonderzoek, isdeForumtheorievan
De Groot (o.a. 1982).De Groot stelt dat er geen inhoudelijke normen kunnen worden
gegeven voor goed of slecht onderzoek, danwelvoor te accepteren ofte verwerpen resultaten.Daaromgaathij uitvan eenvirtueelwetenschappelijk Forumdateennormstellendeen controlerende functie uitoefent. Het Forum hanteert nogwel begrippen alsobjectief rapporteren, logisch redeneren, helder uitleggen, eerlijk omgaan met data enbewerkingen daarvan enzovoort, maar danalsmiddelomeengoedecommunicatie mogelijk temakenenomdemogelijkheid opentehoudenomhetinprincipe met elkaar eens
teworden. Het gaat niet meer om objectieve principes en criteria, maar om intersubjectieve afspraken en conventies van de wetenschappelijke traditie, kortom om spelregels
voor een sociaal proces.De Groot spreekt daarom ook van een minimale methodologie
(1982).HetForum isnieteenspecifieke groepmensen,diebij meerderheidbeslissingen
neemt, maar een virtuele gemeenschap, die open en toegankelijk is, waarin op inhoud
wordt geredeneerd en dievrij isvan macht.Het virtuele Forum manifesteert zich in het
concrete geheel van tijdschriftredacties, besturen van beroepsverenigingen, deelnemers
aan congressen, maar mag hieraan niet worden gelijkgesteld. De Forumtheorie wordt
hiergebruikt alsinvullingvandedynamiekbinnenhetgenremodelvooronderzoek.
DeForumoplossingligt dichttegen dievanHabermasaan.Habermas gaat ernet alsDe
Groot van uit dat waarheid procedureel wordt beoordeeld: datgene wat in een fundamentele theoretische discussie in een ideale communicatie-gemeenschap naar voren
komt als waarheid, is waarheid. Hij koppelt dit aan het radicale uitgangspunt van
3

Recent heeft P.Huisman (1996),tegendetijdgeest in, eenanti-relativistischevisie opsociaal-wetenschappelijk onderzoekontwikkeld.
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machtsvrije dialoog. Tot zover lijkt zijn standpunt heel sterk op die van de Forumtheorie.MaarHabeimasgaatnogeenstapverderensteltookvooromwaarheid alsdoel
van wetenschap loste laten.Wetenschap mag zich uitspreken over enbeoordeeld wordennaarjuistheid enwaarachtigheid, net zoalswaarheid gebruikt magworden voor het
beoordelenvanpolitiekevoorstellen.Hij steltnietvooromhetonderscheidtussenwaarheid,juistheid enauthenticiteit telatenvallen,maaromdedirecterelatielostelatentussendeparen:onderzoek enwaarheid;politiekenjuistheid;kunstenauthenticiteit.
OpvattingenalsdievanDeGrootofHabermashoevennietteleidentoteentotaleonafhankelijkheid tussen dewerkelijkheid en de ge'uiterpreteerdewerkelijkheid. Hun opvattingen betekenen niet dat elke theorie mogelijk is. Theorieen zijn weliswaar constructies,maar niet iedereconstructie ismogelijk (Cole, 1992).Het aantal interpretaties is in
potentie oneindig,maar niet elke interpretatie is 'juist'. En hoewel het niet mogelijk is
een absoluutjuiste interpretatie aan te wijzen, is het wel degelijk mogelijk te zeggen
welkeinterpretaties onaanvaardbaar zijn (naarEco,[1990]1993).Kunneman (1986)verwijst hiervoor naar het werk van Radder. Radder gaat er van uit dat de alledaagse taal
relatiefconstant is.Alsdevertalingvan tweetotaal verschillende theorieSninhet dagelijkse taalgebruik hetzelfde resultaat oplevert, dan verwijzen beide theorieSn naar
dezelfde werkelijkheid. Bovendien wordt dan een aanwijzing gegeven dat die theorieai
het overhetzelfde hebben.Dezegedachte levertweliswaar geen criterium voor debeste
theorie,maargeeft welaandatdekoppelingtussentheorie enwerkelijkheid niet volslagenwillekeurigis.
Kritiek opdialogischeopvattingen
De dialogische opvatting ontmoet op twee punten kritiek. Ten eerste wordt gesteld dat
open en toegankelijke Fora of een machtsvrije dialoog niet bestaan en in principe niet
kunnen bestaan: samenleven isonlosmakelijk verbonden met machtsrelaties. TentweedekanmetLyotard meerfundamenteel wordengesteld datdedialogischeopvatting zijn
norm vindt in de consensus. Ditkan impliceren dat eenbepaald type uitspraken, namelijknarratieve,belangrijker zijndanwetenschappelijke uitspraken.Vanuitzijn uitgangspunt dat geen enkelgenrezinnen dominantmag zijn over eenander genre,ishet laatste
indeogen vanLyotard verwerpelijk. Daarom stelt hij naast de consensus,het criterium
vernieuwing van kermis voor. Wetenschap moet zich richten op het vernieuwen van
kennis.
Dialogischmodelen normen in wetenschap
Hoekandezekritiekwordenverwerktinhetdialogischmodel?Hiertoewordthetmodel
opgenomen in eenKantiaans schema,waarbij de esthetiek dekloof overbrugt tussen de
onkenbarewereld endeinvrijheid gekozentheorie.Wetenschappelijke uitspraken moeteninditmodel aaneendrietaleisenvoldoen.
* Wetenschappelijke uitspraken moeten theoretisch juist zijn, wat in het dialogisch
modelbetekent dat eentheorie eneenwerkelijkheid met elkaar moeten corresponderen.
* Omdat de werkelijkheid echter door niemand op dezelfde manier wordt ervaren en
hetaantalmogelijke theorieSnoneindigis,moetenuitsprakenookpraktischjuist zijn.
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Praktisch in Kantiaanse (ethische) zin, wat in het dialogisch model inhoudt dat ze
voldoen aandeprocedureleeisenvanhetForum.
* Dat is echter alleen mogelijk als die uitspraken esthetisch, qua vorm ook aan
bepaalde eisen voldoen.4 Het gaat om eisen die een theorievoorstel een goede kans
geven in de beoordeling door het wetenschappelijke Forum. Ten eerste gaat daarbij
om praktische zaken als 'mobiliteit' en 'meedeelbaarheid'. Hierop wordt nog nader
ingegaan. Ten tweede gaat het om eisen die ermee te maken hebben dat het Forum
enthousiast wordt, doordat ze verwijzen naar iets nieuws, naar een doorbraak. Ook
dit hangt vaak samen met de vorm. Wetenschappelijke doorbraken dragen altijd een
apartesoortschoonheid (dieKantsublimiteitnoemt)metzichmee.Hiermeewordtin
hetdialogischemodelookdeeisvanvernieuwingopgenomen.
Bij dederde eis zijn verschillende criteria voor goed onderzoek van belang.5Mobiliteit
betekent dat resultaten bijna letterlijk draagbaar moeten zijn, om overdraagbaar te zijn.
Opgrondvanzijn analyseoverdewijzewaaropinlaboratoria argumenten sterkworden
gemaakt, noemt Latour (1988) in dit verband: mobiel, constant en combineerbaar. Formules bijvoorbeeld voldoen aan deze eis. Meedeelbaarheidbetekent dat resultaten op
een zodanigemaniermoeten worden weergegeven dat ze aan anderenmeegedeeld kunnen worden. Dit overlapt deels met mobiliteit, maar daar staat de compactheid voorop,
terwijl hier de begrijpelijkheid voorop staat. En dat kan wel eens in tegenspraak zijn,
denk aan bepaalde formules. Het is frappant dat in deze nieuwe, vanuit de dialoog en
vanuit netwerken ontwikkelde normen, een aantal traditionele normen voor onderzoek
terugkomen. Het gaat om normen als empirische precisie, theoretische systematiek en
reikwijdte.Dezewordennuechterheelanders gefundeerd.
Waarheiden Forum alsregulatieveideeen
In het voorgaande is ingegaan op de tweede kritiek op het dialogische model. Op het
eerste kritiekpunt dat een Forum in de praktijk niet bestaat, is nog niet ingegaan. Wat
dat betreft moet worden gewezen op het afao/-karakter van de idealen die in het
voorgaande zijn genoemd. Het gaat om het regulatieve idee dat onderzoekers moeten
handelen alsof een Forum bestaat, dat over waarheid oordeelt. Het idee waarheid wil
zeggen dat er een representatie van de werkelijkheid mogelijk is waar iedereen het wel
mee eens moet zijn, er van uitgaande dat men vrij is om te oordelen. Het idee
machtsvrije dialoog wil zeggen dat er echt eenForum zou kunnenbestaan. Dit wil niet
zeggen dat deze regulatieve ideeen in de praktijk bestaan, maar alleen dat deze
principled mogelijk ofwel denkbaar zijn.

4

Deschrijver GerritKrol (1995)wijst inzijn essay 'Onnodigvlagvertoon'opeenkenmerkend stijlverschiltussenverhalenenonderzoeksverslagen.Deeerstewordendoorgaansindeonvoltooidverledentijd
gesteld,detweedeindeonvoltooidtegenwoordigetijd.
1
Kennisimpliceerteenbelang,zosteltHabermas.Belangmoethierbijbreedwordenopgevat,dusnietin
dezindateenbepaaldeuitspraakeenrechtsofeenlinkspolitiekkarakterheeft. Belangkanopveelmanieren aande orde zijn. Vanuithet dialogischemodel isookmeedeelbaarheid eenbelang. Inhetdialogischmodelishetbelangrijkdatonderzoekerselkaarverstaan.
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Waarheiden Forum zijnflcties
Regulatieve ideeen als Waarheid en Forum moetenworden opgevat als ficties. Dat wil
zeggen: zij zijn niet aantoonbaar, zelfs weerlegbaar inbepaalde gevallen, maar fungeren
als leidinggevend principe.Hetbegrip fictie wordt daarbij nietgebruikt als tegenstelling
tot het begrip feit, maar in de betekenis van geconstrueerd verhaal (Witteveen, 1988).
Een fictie is daarmee niet hetzelfde als een illusie. Een illusie is onhoudbaar zodra de
ware stand van zaken is doorzien. Ficties hebben vooral als functie het reduceren van
complexiteit. Een fictie is daarmee verwant aan de metafoor. In het sociale handelen is
sprakevaneen fictie ingeval van onuitgesproken veronderstellingen en gezond-verstand
logica (denk aanhet argument 'nogal logisch'). Het is vaakniet helder opwelke ficties
een bepaalde opvatting berust. Ficties worden pas onthuld op het moment dat er een
spanningontstaattussenwatmendoetenwaterindeomgeving gebeurt.
Preferente stijlen?
Het genremodel voor onderzoek roept net als het genremodel voor planning de vraag
op: zijn er preferente stijlen? Ook voor onderzoek kunnen de vijf communicatietypen
van Habermas als stijltypering worden gebruikt. De vraag is of een typering van
interactie voor een eenzame bezigheid als onderzoek mag worden gebruikt. Is
onderzoek niet iets wat zich tussen de onderzoeker en zijn data afspeelt? Aangezien
hiervoor onderzoek als netwerkactiviteit is gedefinieerd en het begrip waarheid
dialogisch is opgevat, volgt daaruit dat onderzoeksstijlen ook in termen van talige
interactiestijlen mogenworden gedefinieerd.
Strategischhandelen inonderzoek isdeonderzoeksstijl waarintheorie&ien opvattingen
niet inhoudelijk ter discussie worden gesteld, maarworden gekoppeld engecombineerd
omsneltotresultaten tekomen.Dit iseeneclectischebenadering vanonderzoek.In een
tijd waarin deexternedrukop onderzoek hoog is,zaldeze onderzoeksstijl vaak worden
ingezet. Hierbij is een variant mogelijk waarbij onderzoekers in het voile besef elkaars
niet-consistente opvattingen combineren ter wille van een snelle afronding of een
opdrachtgever en eenvariant waarbij het combineren van opvatting alleen ter wille van
eigendoelstellingen plaatsvindt.
Aandeanderekantvanhet spectrum staatdeonderzoeksstijl diecorrespondeert meteen
fundamentele discussie. De theoretisch fundamentele discussie zet alle uitgangspunten
oplosseschroeven,zowel inhoudelijk alsmethodisch. Detheoretisch fundamentele discussieblijft echter binnenhet genre onderzoek. Daarnaast kan eenpraktisch fundamentele onderzoeksstijl worden ingezet, die hierbij wordt geinterpreteerd als fundamentele
discussie die de grenzen van het genre ter discussie stelt. Voor het genre wetenschap
gaat het dan bijvoorbeeld om discussie op de grens van wetenschap en ethiek of om
discussiesopdegrensvanwetenschap enkunst.
Inhethart vanhet genrewetenschap staat decommunicatieve onderzoeksstijl. Decommunicatieve stijl is in het genremodel per definitie het hart van het genre. Daarmee is
het ook het model voor andere stijlen. De communicatieve onderzoeksstijl gaat uit van
vaste uitgangspunten die niet ter discussie staan, maar kan resulteren in verschillende

Onderzoek
nieuwe inhoudelijke theorieen. De onderzoekers die in hun dagelijks handelen uitgaan
vanhetklassiekempirischmodelhandelenindezestijl.

7.4 Terugblik
Inhet voorgaande is een onderzoeksopvatting beschreven, waarin onderzoek wordt gedefinieerd alshet zoekennaarnieuweinzichten dievoorhetForumkunnen worden verdedigd. Waarheid en Forum moeten daarbij worden gezien alselkaar veronderstellende
ficties, die de centrale regels vormen in het genre onderzoek. Deze ficties vormen een
nieuw fundament voordemeertraditionele regelsvooronderzoek zoals:precisie,systematiek en reikwijdte. De verzwakte fundamenten onder een wegzakkende onderzoekspraktijk zijn daarmeeopeennieuwemaniergestut.
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ONDERZOEKINPLANNING

Er zijn talloze soorten zinnen (...). En deze
verscheidenheid is niet lets dat vastligt, dat
eens envoor altijd is,maar erontstaan steeds
nieuwe taaltypen, nieuwe taalspelen zouden
wijkunnenzeggen.1

8.1 Inleiding
Dit hoofdstuk over onderzoek in planning richt zich eerst op de theoretische positiebepaling van planning in onderzoek, in relatie tot de opvattingen over planning en
onderzoek die in devorigehoofdstukken zijn weergegeven. Daarbij komen vragen aan
deordeals:watzijn overeenkomsten tussenbeide;watzijn verschillen; inhoeverrepast
planning in onderzoek in het genremodel? Vervolgens gaat het hoofdstuk in op de
opgavevooronderzoekinplanning.

8.2 Theoretische positionering vanonderzoek inplanning
Indevorigehoofdstukken zijnplanningenonderzoekbeidegetypeerd alsgenres.Waarinstemmendezegenresovereenenwaarinverschillend zij?
Overeenkomsten tussenplanning en onderzoek
Uitgaande van het genremodel voor planning en onderzoek lijkt onderzoek wat betreft
het sociaalhandelen in netwerken,geen fundamenteel andereactiviteit tezijn danplanning.Desociale situatie'inhetlaboratorium' endieinplanningsbureaus, -afdelingen en
-diensten verschillen niet veel. Inbeide zijn mensenbezig hun argumentatiete versterkenenovertehevelen vankleinenetwerkennaargrotenetwerken. Voorbeidegeldtdat
inhetdagehjks plannings-ofonderzoekshandelen interpretatiekaders worden aangepast
enkenniswordtvermeerderd.
Ook wat betreft de manier waarop argumentaties sterk worden gemaakt vertonen
planning en onderzoek overeenkomsten. De 'gegevens'diein laboratoria worden geproduceerd, worden inhuntoepassing (i.e. citeren, gebruik als analysekader) tot feiten. Dit
komt overeen met de werking van planconcepten. Ideeen die in plandocumenten naar
voren worden gebracht krijgen door het gebruik de status van planconcepten, zoals
Mastop (1993) laatzien inzijn inaugurele rede.2Hetplanningsconcept GroeneHartbij1

Wittgenstein,geciteerd inVanDijkum (1988).
Een voorbeeld hiervanvormtdekoersbepalingvoorhet landelijk gebieduit deVTNEX.De koersen zijn
omschreven als aanduidingen voor gebieden, maar blijken meer te functioneren als filosofie voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Het gebruik bepaalt dus de inhoud van dekoersen,niet de bedoeling.
Ditaspect wordt nog weinigbetrokkenbij dediscussieover doorwerking vanbeleid.
2
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voorbeeld werd pas een fenomeen op het moment dat iedereen ernaar ging verwijzen.
Hetzelfde geldtvooronderzoeksuitspraken.
Tenslotte isereengelijkeniswatbetreft devormdievereist isvooreenkrachtige argumentatie. Inbeide gevallenwordt eenverband gelegd tussen eenalgemene uitspraak en
een concrete situatie. In beide gevallen zijn zaken als meedeelbaarheid en 'draagbaarheid' belangrijke aspectenhiervan.
Verschillentussenplanning enonderzoek
Naast overeenkomsten zijn er ook duidelijke verschillen tussen planning en onderzoek.
Planningsuitspraken enonderzoeksuitspraken zoeken eenverschillende legitimering.De
traditionele stelling daarbij is, dat planningsuitspraken worden gelegitimeerd vanuit de
politiek en onderzoeksuitspraken vanuit een combinatie van empirie en theorie. Vanuit
het genremodel kan het beter zo worden geformuleerd, dat onderzoeksuitspraken en
planningsuitspraken door verschillende Fora worden beoordeeld: een onderzoeksuitspraak door een Wetenschappelijk Forum; eenplanningsuitspraak door een maatschappelijk Forum, dat in depraktijk wordt gerepresenteerd door Fora zoals Tweede Kamer,
Provinciale Staten of gemeenteraad. Daarbij heeft ook de planner er belong bij dat de
onderzoeker zich opanderegronden legitimeert dan deplanner. Dit geeft hem eenmiddelinhandenomandereactorenteovertuigen.
Daarnaast is er eeninhoudelijk verschil.Zowelplanning alsonderzoek proberen een algemeneregelbij eenbijzondere situatietezoeken.Planningzoektbij eenconcrete situatieeenuitspraak intermenvan hetwenselijke; onderzoek zoektbij eenconcrete situatie
eenuitspraakintermenvanhetmogelijke.
Werking vanonderzoekin planning
De regels van het genre planning omvatten onder meer gemeenschappelijke interpretatiekaders, die structuur geven aan de kennis die in het proces van planvorming wordt
opgebouwd. De kennisvoorraad wordt bijgehouden en vernieuwd door vergaderen en
overleggen, (knipsel)kranten lezen,opInternet browsen,met collega's praten, presentatiesbijwonen enookonderzoekbegeleiden ofzelfuitvoeren.Onderzoekenmoetworden
opgevat als een moment in het proces kennisverwerving, dat een aspectvormt van het
planningsproces. Geschreven documenten of andere informatiedragers zijn daarbij middelenomditprocesteondersteunen. Onderzoeksresultatenwordenkennisinendoorhet
handelenvanplanvormers (fig. 8.1).
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Fig8.1 Werkingvanonderzoekinplanning
Is onderzoekinplanning eenapartgenre?
Kanonderzoekinplanning alseenapart genrewordenbeschouwd?Daarvoormoet eerst
wordenteruggegaan naardedefinitie vaneengenre.Eengenreiseenbepaald typecommunicatie/argumentatie,dat:
* kan worden onderscheiden van andere typen (bijvoorbeeld: onderzoek is duidelijk
ietsandersdanbeleidontwikkelen);
* in het dagelijks taalgebruik benoemd kan worden (bijvoorbeeld: het begrip
onderzoek geeft duidelijk aanwatwordtbedoeld);
* een eigen vorm met zich meebrengt (bijvoorbeeld: onderzoeksrapporten hebben een
heel specifieke opbouw);
* ookweernietzospecifiek isdat ergeenvariatiemogelijk is;genreshebbendusmeer
hetkaraktervanideaaltype dantype(bijvoorbeeld: onderzoekvarieertvansimpelbeschrijvend totdiepgaandtheoretisch);
* een gemeenschappelijk doel geeft aan een argumentatiegemeenschap, i.e. de actoren
ineen argumentatieproces.
Het laatste aspect nu vormt eenprobleem bij het benoemen van onderzoek in planning
alsapartgenre.Heeft onderzoekinplanning eeneigendoel,datonderscheiden kanworden van het doel van onderzoek en het doel van planning? Op het eerste gezicht wel,
omdat beide actoren er belang bij hebben dat het te ontwikkelen beleid wordt onderbouwd door een gedegen onderzoek. Toch kan dit gezamenlijke belang niet als een op
zich staande doelstelling worden beschouwd. Er is eerder sprake van een doel voor
onderzoekers en gelijktijdig een doel voor planners. In termen van het genremodel: de
beoordelende Fora hebben een ander karakter en oordelen verschillend. Onderzoekin
planning moetdaarommeerworden gezienalseenontmoetingvantweegenresdanals
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een apart genre. Planning en onderzoek zijn wat betreft hun opgave principieel
verschillend op hetniveau van deregels,demeta-communicatie,zoalsWingens (1990)
dit noemt,maar niet ophet niveau van communicatie.Ondanks de principigleverschilleniseenontmoetingweldegelijk mogelijk.

8.3 Ontmoeting alsopgavevooronderzoekinplanning
Als onderzoek in planning in wezen niet meer is dan de ontmoeting van twee genres,
watbetekent ditdanvoorhethandelenindegenresplanningenonderzoek?
Ontmoetingenstijlen
Een interessant gegeven is, dat een vruchtbare ontmoeting tussen de genres onderzoek
enbeleid beideuithunkerntrekt. Werken volgens eencommunicatieve stijl, in dekern
van het eigen genre, en tegelijkertijd elkaar ontmoeten, is alleen mogelijk als de regels
van beide genres elkaar overlappen. En dat doen zeper definitie niet. Daaruit volgt dat
vooreenvruchtbareontmoetinginbeidegenreseenstijl moetwordengehanteerd diede
grens van het genre benadert. Daar ligt ook de centrale oorzaak van communicatieproblementussen onderzoek enplanning: elkaarontmoeten betekentdekernvanheteigen
genreverlaten?
Het verlaten van de kern van het eigen genre kan twee richtingen opgaan. De eerste
richting ishethanteren van eenstrategische stijl. Zowelonderzoek alsplanning zoeken
een pragmatisch gemeenschappelijk belang en stellen elkaars uitgangspunten niet ter
discussie.Ditisdegangbaremaniervanhandelen inveel opdrachtonderzoek.
De tweede richting is het aangaan van een fundamentele discussie, of te wel het
hanteren van een meer vrijmoedige stijl. Dat dit in de praktijk weinig gebeurt is
begrijpelijk, het kost tijd en moeite, maar toch, als ergens vernieuwingen plaatsvinden
dan is het vooral daar waar zowel planning als onderzoek een fundamentele bezinning
aangaan. Het genre onderzoek wordt dan geconfronteerd met vraagstukken over zaken
als objectiviteit en de onafhankelijke positie, terwijl het genre beleid wordt
geconfronteerd met de vraag of allerlei beleidsconcepten ook cognitief kunnen worden
onderbouwd. Dat dit ook weer niet zo'n utopisch karakter heeft, blijkt bijvoorbeeld uit
deontwikkelingvanhetgebiedsgericht milieubeleid, datheelnieuwevragenopwierp en
nieuwe concepten introduceerde zowel in de milieuplanning (o.a. het loslaten van
hierarchische sturingsopvatting) als voor het onderzoek (netwerkbenadering in als
analysekader).

3

Vergelijk ditmetdegedachtevanKristeva([1988] 1991)datvooreenvruchtbareomgangmetvreemdelingen, meneersthetvreemdeinzichzelfmoetlerenkennen.
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8.4 Vormgeven aan deontmoeting van genres
Hoekan deontmoeting vangenresindepraktijk vormkrijgen? Iser alleenmaar sprake
vantoevalligeontmoetingen ofkanhieraanbewustvormworden gegeven?
Teneersteontstaanvernieuwingen vaakinconfrontaties. Eensocialebewegingdievoor
eenbepaalde verandering opkomtzalvroeg oflaatde vigerende overheidsplanning ontmoeten.In dieconfrontatie is ookhet onderzoekbetrokken enontstaan interessantewetenschappelijke vernieuwingen. Voorbeelden hiervan zijn: het actieonderzoek in de
jaren zeventig, de feministische wetenschapsbenadering en de bedrijfsstijlenbenadering
inrelatietotdesocialestrijd tegenhetkoplopermodel indelandbouw.
Deze voorbeelden gaan de dagelijkse onderzoeks- en planningspraktijk te boven. In de
dagelijkse praktijk moet de ontmoeting van genres het van andere modellen hebben.
Hier is geen standaardmethodologie voor beschikbaar, wat ook niet verwonderlijk is
aangezien hiervoor is gebleken dat onderzoek in planning geen eigen genre is.
Hieronder worden twee richtingen aangeduid waarin de ontmoeting van de genres
onderzoek en planning in een vrijmoedigestijl vorm kan krijgen: het leermodel en het
contingentiemodel. Daaraan voorafgaand wordt het model genoemd dat een uitwerking
vormtvandestrategische stijl inplanning enonderzoek.
Marktmodel
Voor een ontmoeting in de strategische stijl ligt er al eeuwen een model klaar: het
marktmodel. Hoewel voor de consequente hantering daarvan in de relatie onderzoek planningnoguitdagingengenoegliggen,wordterhiernietverderopingegaan,omdatin
ditmodeldepostmodeme situatienietwordt geproblematiseerd. Endaarzouhetindeze
studiejuist overgaan.
Leermodel
Het leermodel is een poging om de leercyclussen van onderzoek en beleid expliciet in
elkaarovertelatenlopen.VanDijkum (1988)geeft hiervooreenmodel,datdeleercycli
van onderzoek en planning integreert (fig. 8.2). Het principe van dit model wordt door
velen onderschreven enkomt in de literatuur in allerlei varianten terug. Schon en Rein
(1994) bijvoorbeeld hebben onder denoemerFrameReflection een methodiek ontwikkeldvoordevrijmoedige ontmoetingtussenverschillendebeleidsvisies.Dergelijke leermodellen kunnen worden ondersteund door spelsimulaties met behulp van computertechnologie(ziebijv. GeurtsenOud, 1983;Klabbers,1988).
Het leermodel heeft als bezwaar dat binnen de leercyclus onderzoek vaak wordt uitgegaanvaneenklassiek-empirische onderzoeksbenadering, dat inzijn geavanceerdevorm
ookop een leermodelberust.Hetmodel gaat uit van onproblematische beoordelingscriteriavoorhet onderscheid tussen goedeen slechteleerervaringen. Het leermodel zou op
zijn minst aangevuld moetenworden met eenontwerpende stap.Deze ontwerpstap kan
betrekking hebben op een beleidsontwerp, maar ook op een nieuw werkelijkheidscon-
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cept. In fig. 8.2 is daarom in afwijking van Van Dijkum (1988) ook een ontwerpende
stap opgenomen.

problem

/

onderzoek

reflexievetheorie \
oplossing
alshulpmiddelbij
oplossing
onderzoekbare
probleemdefinitie/
ontwerp'
PLANNING ONDERZOEK
INPLANNING

PLANNING

Fig. 8.2 Leermodel voor deontmoeting vangenres (bewerktnaar VanDijkum, 1988)

Het leermodel biedt de mogelijkheid ombepaalde onderzoeksonderwerpen door belangengroepen te laten adopteren en daarvoor verantwoordelijk te maken {joined fact
finding), waarbij deplannende instantievooral faciliterend optreedt.Indepraktijk isdit
inROM-gebieden eenaantalmalenmet succes toegepast.
Hetconcept leermodelzou,naar analogievanhetForummodel,aangevuld moetenwordenmetdegedachtevaneenpolitiek-wetenschappelijk Forum,datdeleerervaringenbeoordeeld enindebatbrengt.Hetprobleem daarbij blijft dat degedachtenconstructie van
een politiek-wetenschappelijk Forum nog verder van de empirische werkelijkheid afstaat dan dievan een Wetenschappelijk Forum (het geheel van tijdschriftredacties, congressen endergelijke) of eenPolitieke Forum (parlement,provinciale staten, gemeenteraden).Kortom,het leermodel iseenaansprekend ideaal,maarheeft alsbezwaar dathet
indepraktijk moeilijk kanworden gerealiseerd.
Contingentiemodel
Het contingentiemodel laat de band tussen een bepaaldebeleidsvraag en een bepaalde
onderzoeksvraag los.Hetcontingentiemodel gaat ervanuitdathetzinloosisomdeontmoeting tussen de genres onderzoek en planning te organiseren in een specifieke beleidsprocedure.Daarvoorvolstaathetmarktmodel.Inhetcontingentiemodel wordt daarommeer aandacht geschonken aanhetbevorderen vandeontmoeting vanonderzoek en
planninginhetalgemeen,losvaneenspecifieke beleidscontext.
Eenvoorbeeld hiervan ishettekenen van deNieuweKaart vanNederland (1997) waarop alle ruimtelijke investeringsplannen tot 2005 zijn opgenomen. Een ander voorbeeld
is het Metropolitane Debat, een initiatief om de politiek-wetenschappelijke discussie
overdemetropolitane ontwikkeling inenrondNederland vormtegeven.Dergelijke initiatieven vergroten de kans op ontmoeting en op fundamentele discussie. Het con-

Onderzoekinplanning

89

tingentekaraktervan ditmodelzit indevraaghoedergelijke initiatieven doorwerken in
de streekplanpraktijk. Kortom, het contingentiemodel kan georganiseerd worden, maar
heefl alsnadeel dathetookechtcontingentis.

8.5 Terugblik
Onderzoek enplanningkunnenbeidealsargumentatiegenre wordenbeschouwd,daarom
vertonen ze in formele zin overeenkomsten. Toch vertegenwoordigen ze duidelijk verschillende genre. Onderzoek in planning kan niet worden beschouwd als een apart
genre, omdat er geen argumentatiegemeenschap kanworden onderscheiden met eengemeenschappelijke doelstelling voor zowel planning als onderzoek. Onderzoek in planning moet worden gezien als ontmoeting van twee genres. Een ontmoeting stelt eisen
aan de stijlen diebinnen degenresworden gehanteerd. Eenvruchtbare ontmoeting staat
ofvalt met het inzettenvan stijlen die afwijken van dekern van zowelhet genre onderzoek als het genre planning. Dit kan een strategische of een vrijmoedige stijl zijn. De
strategische stijl kanvormkrijgen ineenmarktmodelvoor derelatieplanning enonderzoek. Devrijmoedige stijl kanvormkrijgen ineen leermodel of een contingentiemodel.
Inprincipe zijn al deze modellen bruikbaar voor het tot standbrengen van een ontmoetingvan genres.Delaatstetweezijn echterpraktischmoeilijk teorganiseren. Erzijn dan
ook maar weinig goede voorbeelden. Toch geven deze modellen wel de richting aan
waarindeontmoetingtussengenresoptimaalvormkan krijgen.
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SLOTSOMDEELTWEE:GENRESENONTMOETING

Hetbelangrijkste aspect vande kunstisDe
Omlijsting. (.....) Je moet ereen 'vierkantje'
omheen doen, wantanders krijgje van: wat
isdatvoorrotzooi opdie muur? (....) Alles
kan muziekzijn,maariets wordtalleen maar
muziekalshetpubliekdatluistert besluitom
ditalsmuziekwaartenemenJ

Indeeltweegaathetomdevraaghoeonderzoek inplanningtheoretischkanwordengepositioneerd, rekeninghoudend metpostmoderne condities,dievoorplanningtot uiting
komenineendiverseomgevingenvooronderzoek ineensterkerelativering.
Voordebeantwoordingvandezevraagishetbegripgenregebruikt.Eengenreiseentypecultuuruiting, dieaande enekant isgeworteld insocialeinteractiesen aande andere
kant ineenbepaalde structuurvancommunicatieregels.Daarbij isermetLyotard vanuit
gegaan dat relatiestussen genres een adhocbasis hebben. Er zijn geen meta-genres die
derelatiestussengenresreguleren.Dezeadhocbasisscheptruimtevoorhet experiment
enisdebronvan vrijheid.

qct

Object

Fig. 9.1Deontmoetingtussen degenresplanningenonderzoek

Het begrip genre is goed braikbaar om planning en onderzoek onder postmoderne condities theoretisch te positioneren. Het geeft aan dat uitspraken en oordelen in het kader
van planning dan wel onderzoek met name betekenis hebben binnen het genre. De
nadruk op deze lokale betekenis van genres en het ad hoc karakter van de overgangen
tussen genres, vergroot het inzicht in de problemen tussen onderzoek en planning. Als
1

Genresindekunst(Zappa,[1989]1991).
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zowelplanningalsonderzoekeengenrezijn enalsertussen genresgeenalgemeenprincipevooreenovergangmogelijk is,danistussenplanningenonderzoekookgeenoverkoepelend principe. De relatie tussen planning en onderzoek in planning bevindt zich
dus niet op het meta-niveau van regels, maar op het niveau van het dagelijks handelen
(fig. 9.1).
Dit heeft consequenties voor het gebruik van kennis uit onderzoek in planning. Het is
onjuist om uit te gaan van een algemene kennisvoorraad die (onder meer) door het onderzoek wordt gevuld en waar (onder meer) de planning uit kan aftappen. Er is een
genre-gebonden kennisvoorraad, die deeluitmaakt van de regels van het genre, waarbij
dekennisvoorraad vanplannersdoorhenzelfwordt gevuldindeconfrontatie met onderzoekers. De grootste impact op de eigen kennisvoorraad vindt plaats in confrontaties
waarbij zowelonderzoekers alsplannersdekernvannungenreverlaten.
Welkeopgavevooronderzoekinplanningkanhiernuaanwordenontleend,zovervolgt
de eerste vraag van deze studie. Of, anders gesteld, hoe kan op grond van het bovenstaandedeopgavevoorplanningwordengeformuleerd? Dezevraagheeft een normatief
karakter.Waarmoeteendergelijke norm opwordengebaseerd?Hiervoorwordt gebruik
gemaakt van de aan Kant ontleende gedachte, dat moet worden geredeneerd alsof het
object van redenering bedoeldis om in een bepaalde richting te gaan. Deze teleologische redeneermethode wordt in de dagelijkse praktijk veel toegepast: veel redenering
worden onderbouwd met argumenten als bijvoorbeeld 'we gaan nou eenmaal naar een
informatiemaatschappij, dus....'.Hetzijn redeneringen waarin eengegevenbeweging of
ontwikkeling als doel wordt opgevat. Strikt genomen zijn deze niet te verdedigen.
Vandaar de alsof-constructie, die niet betekent dat elk doel zomaar aan elke beweging
mag worden gekoppeld. Het blijft een constructie waarbij wordt uitgegaan van het
mogelijke.
Metbehulp vandezeredeneerfiguur wordtplanning alseenmaatschappelijk zintuig gezien, waarmee de maatschappelijke ontwikkeling betekenis kan krijgen, diverse maatschappelijke geluiden eenstemkunnen krijgen enruimtelijke kwaliteit gerealiseerd kan
worden. Voor onderzoek ligt de opgave in devemieuwing van kennis die op basis van
consensus tot stand is gekomen. Omdatonderzoek inplanning geen eigen genreis, ligt
deopgave voor onderzoek inplanning inhet optimaliseren van deontmoeting van genres.Deopgavehoudt indatzowelhetgenreplanning alshet genreonderzoek zijn eigen
kern moet loslaten. Dit kan door de leercyclus in het beleid meer expliciet vorm te
geven (leermodel) of door de vergroting van de kans op toevallige ontmoetingen (contingentiemodel).

Deel drie
LANDBOUWKENNIS INDE STREEKPLANPRAKTIJK
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ANALYSEKADER EN METHODE

Onsuitgangspunt voor het verkrijgen van een
verklaring met wetenschappelijke geldigheid
is het kennen te kenschetsen als werkzame
handeling, als een handeling die een levend
wezen in stoat stelt zijn bestaan in een
specifiek milieu voort tezetten doorzijn eigen
wereld tescheppen.1

10.1 Analysekader
In dit deel staat de tweede onderzoeksvraag centraal: hoe wordt de kennis uit
landbouwonderzoek indestreekplanpraktijk gebruiktenwatkanhieruitworden geleerd
voordeopgavevooronderzoek inplanning?Hieronderwordtuitgaandevandeterminologie uit het vorige deel een analysekader voor de beantwoording van deze vraag
gegeven. Het analysekader mondt uit in een model dat nader specificeert hoe het
onderzoekwordtuitgevoerd (onderzoeksmodel).
Streekplangemeenschap
De centrale instantie bij het maken van streekplannen is de provinciale overheid. De
ptovincieneemthetinitiatieftot eenstreekplan enheeft bij wetderegieoverhetproces.
Ook anderen, zoals andere overheden, semi-overheden, politiekepartijen, actiegroepen,
insprekers, ingehuurde onderzoekers houden zich direct of indirect met het streekplan
bezig. Zij hebben met elkaar te maken op grond van het issue streekplan. Hun relatie
kan formed of informeel zijn, vast of los zijn, kort of lang zijn. In ieder geval is er
gedurende een zekere tijd sprake is van een gemeenschappelijke belangstelling. Een
dergelijke tijdelijke formatie wordt ook wel isswe-systeem genoemd (Edwards en Holt,
1989).Hetisst/e-systeemkanwordenbeschouwdalseentijdelijke argumentatiegemeenschap. In de bestuurskunde wordt hiervoor ook wel de metafoor van 'arena' gebruikt
(o.a.DeGroot, 1997).
Streekplanvorming
In deze tijdelijke argumentatiegemeenschap vindt het proces van streekplanvorming
plaats.Hetprocesisgerichtopeenresultaat: eenvastgesteld streekplan. Tijdens hetproces komen diverse tussenresultaten tot stand: concept-streekplan, ontwerp-streekplan,
notities, afspraken, overeenstemming, onderzoeksnota's enzovoort. Veelresultaten wordenvastgelegd indocumenten, maardit zijn alleenmaarcodificeringen van clusters samenvallende opvattingen eninzichten vanenkeleofmeerderedeelnemers aanhetissuesysteem.

1

Maturana & Varela ([1984] 1989).
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Het proces kan worden ontleed in verschillende deelprocessen, die zowel na elkaar al$
gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Het uitvoeren van een onderzoek in planning is bijvoorbeeld zo'n deelproces. Hetproces van streekplanvorming, en dus ook alle deelprocessen,heeft tweeaspecten:planontwikkeling enprocescoSrdinatie.
* Het coordinatieprocesheeft betrekking op deinteracties tnssen actoren en demanier
waarop actoren elkaar trachten te sturen enbeinvloeden: het is gericht ophet oplossenvandecoordinatieopgave.
* Het ontwikkelingsproces heeft betrekking ophet gelijktijdig daarmee voortschrijdende inzicht in deproblemen van het streekplangebied en in de oplossingen daarvoor:
ditishetoplossenvandeinterventieopgave.
De culturele opgavekomt inbeide aspectprocessen aan deorde enkan een overkoepelendefunctie vervullen.
Streekplancontext
Hetproces van streekplanvorming heeft plaatsbinnen eenculturele context en de organisatorische context. De culturelecontext omvat het geheel van wat in het voorgaande
regels van het genre is genoemd. Hutjes en Cuisinier (1982) hebben het over het 'kultureel enattitudinaalklimaat',VanOijen (1988) over'deheersendebureaufilosofie'. Het
gaathierbij om denormatieve opvattingen,machtsverhoudingen en interpretatiekaders,
die de verschillende actoren in het 'issuesysteem' streekplanning met zich meedragen.
De neerslag hiervan manifesteert zich ook in de organisatorische context, die dan ook
kan worden beschouwd als 'gestolde' cultuur. Het gaat hierbij om zaken als (MantzThijssen, 1989):
* organisatorische regelingen, zoals de materiele bezetting van de uitvoerende dienst,
deformelehierarchie,gebruikelijke procedures, e.d.;
* informatievoorziening (i.e. de voorzieningen die buiten het streekplanproces staan,
maar daarin wel worden gebruikt, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een algemene
provinciatedatabank);
* kennisvoorziening (hiervoorgeldtdezelfde opmerkingalsbij informatie);
* materieleenimmaterielemiddelen.
Decontextbevat deomgevingsaspecten waarhet streekplanproces inhet algemeennauwelijks invloed opheeft, tenzij erzichoverduidelijke knelpunten voordoen. In deze studiewordt onderzoeknaardecontext watbetreft hetcultuuraspectbeperkttot dehoudingeninhetambtelijk apparaattenopzichtevanlandbouw enonderzoek enwatbetreft het
organisatorische aspect tot de samenstelling en structuur van de streekplanorganisatie.
Het aspect kennis is wel een culturele omgevingsfactor voor het dagelijks handelen in
het streekplanproces, maar geen contextuele factor voor deze studie, aangezien de omgangmetkennishiercentraal staat.
Kennis
Vanuit het vorige deel geredeneerd moet kennis in het onderzoeksmodel worden beschouwd alsonderdeelvandecultuurvan eenorganisatie.Ditonderdeelwordthierkennisvoorraad genoemd. Deze wordt in het dagelijks handelen in stand gehouden in gemeenschappelijke referenties (notulen,opmerkingen,grappen,verwijzingen, enzovoort).
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Deze kennisvoorraad kan in het dagelijks handelen ook worden vemieuwd, doordat
medewerkers van een organisatie kennis nemen van onderzoek, meedoen aan
workshops, enzovoort. Erontstaan opdezemanierclustersvankennis,gedeeldeinzichten,dieempirischwaarneembaarzijn enneerslaanindocumenten.Hierligteenanalogie
met de chemie. In een chemisch proces worden atomen uitgewisseld, waarbij steeds
nieuwe moleculen ontstaan, die gezamenlijk de structuur van een mengsel vormen en
vanuit dezetoestandnieuweprocessen structureren.
Afbakening
Tenslotte worden twee onderdelen van het planvormingsproces genoemd, die in deze
studie voor een groot deel buiten beschouwing blijven. Het gaat om de persoonlijke
vaardigheden vanmensenenomprocessenvanmeta-sturing.
* Cultuur en organisatie bestaan niet los van mensen. Mensen hebben alien hun persoonlijke eigenschappen envaardigheden. Datbetekent dat deculturele en organisatorische invloed op het streekplanproces wordt bemiddeld door de persoonlijke eigenschappenvandeverschillendeprocesdeelnemers.
* Meta-sturing richt zich op processen op een ander abstractieniveau dan het streekplanproces, bijvoorbeeld op de keuze welk streekplangebied het eerst wordt aangepakt, of op het sturen van de organisatorisch context, bijvoorbeeld de keuze van de
omvang van eenprovinciaal streekplanbureau. Dit aspect komt naar voren bij de organisatorische context.
Onderzoeksmodel
Hetonderzoeksmodel geeft aanwelkeonderdelenvande streekplanning inditdeel centraalstaan.Fig. 10.1geeft hiervaneenoverzicht.
Context
Kennis

1

1
y—\

"^> Proces ( Plan J ^ >

Fig. 10.1 Onderzoeksmodel
Het eerste onderdeel betreft de inzet van kennis:welke kennis en informatie zijn in
destreekplanning ingezet?
Hettweede onderdeelbetreft dewijze waaropkennis inhetplan doorwerkt.Hetplan
wordt zowelopruimtelijke alsopstuurconceptenbekeken.
Het derde onderdeel betreft dewijze waarop kennis enproces samenhangen. Proces
wordtnader onderscheiden inprocescoordinatie enplanontwikkeling.
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* Tenslotte isvanbelangwat deorganisatorische ende culturele context voor invloed
hebbengehadopdeinzetendoorwerkingvankennisen informatie.
Dit alles wordt, zoals in de probleemstelling is aangegeven, toegespitst op de streekplanningendekennisoverde landbouw.

10.2 Methode
De inzet van kennis wordt in deze studieonderzocht door hetbestuderen van meerdere
cases. Dit maakt het mogelijk om verschillende situaties te vergelijken en algemene
conclusiesoververschillende factoren tetrekken.
Een case is daarbij gedefinieerd als: het proces van voorbereiding van een streekplan
van start tot vaststelling door Provinciale Staten. De cases zijn gekozen uit de streekplanprocessen die onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening (dus na 1965) zijn
vastgesteld. Een overzicht en karakterisering van deze plannen wordt gegeven door
onder andere Ten Velden (1986) en Vrooyink (1984). De totale populatie waaruit is
gekozen omvatniet departiele herzieningen en facet-streekplannen. Ook streekplannen
die betrekking hebben op sterk verstedelijkte gebieden zijn buiten de totale populatie
gebleven.
Uit depopulatie streekplannen is in twee stappen een steekproef genomen. In de eerste
stap is uit de gangbare lijst met provincies om en om eenprovincie getrokken, om een
zekere spreiding over het land te krijgen: Friesland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland,
Noord-Brabant. In detweede stap is voor elk van dezeprovincies willekeurig een serie
van opeenvolgende streekplannen voor een bepaald gebied genomen (zie bijlage 1).
Daarbij is geaccepteerd dat de oudere streekplannen in veel gevallen kleinere gebieden
bestrijken dandemeestrecente streekplannen. Door dezetweetrapsprocedure wordt bereiktdatdeplannen overdeprovincies zijn gespreid,waardoordeverschillenineenbepaald soort gebied, planningsorganisatie, ofprovincialeplanningsstijl, duidelijk kunnen
worden.Doorindetweede stap eenserie streekplannen voor eengebiedtekiezen, worden deverschillen vanperiode totperiode duidelijk, terwijl de aardvan het gebied toch
voor een zekere continui'teit garant staat. In tabel 10.1 is het resultaat van deze tweetrapsprocedure weergegeven.
De informatie overdestreekplannen isgebaseerd opdriebronnen. Teneerste documentatie die in het kader van de streekplanvoorbereiding is geproduceerd; ten tweede persoonlijke informatie van direct betrokkenen; ten derde literatuur over bepaalde streekplanprocessen.
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Tabel10.1 Geanalyseerdestreekplannen
Code

Naam

Vastgesteld

FRL82
FRL89
FRL94

Friesland
-herziening
-herziening

Januari1982
Februari198
Maart1994

TWT66
TWT85
TWT90

Twente
-herziening
-herziening

Mei1966
Januari1985
December1990

UVE70
UT078
UTR86
UTR94

UtrechtseValleienEemland
UtrechtOost
Utrecht
-herziening

Februari1970
Februari1978
November1986
Juli1994

RGW67
ZH078
ZH087
ZH094

RijnenGouwe
Zuid-Hollandoost
-herziening
-herziening

November1967
Mei78
Januari1987
November1994

MOB78
NBR92

Midden-enOostBrabant
Noord-Brabant

Februari1978
Juli1992
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STREEKPLANCONCEPTEN

Hetwoord conceptie betekent zowel ontvangenisah bevattingen vinding. Decombinatie
van dezedrie betekenissen brengtprecies het
tegelijkertijdpassieve enactieve, hettot bewustzijn komende enhetcreatieftot bewustzijngebrachte enhetelement toeval dat alle
conceptieseigenis, totuitdrukking.'

11.1 Concepten
Om na te gaan welke verbanden er bestaan tussen de ingezette kennis en het karakter
vanhetstreekplan,isvoordegeselecteerde streekplannen eenkemachtigeweergavevan
de oplossing van de interventie-opgave gereconstraeerd, die hier concept wordt
genoemd. Deze reconstructie is gebaseerd op een analyse van de plandocumenten.
Zonneveld geeft devolgendedefinitievanruimtelijk planconcept(1991):
Een ruimtelijkplanconceptgeeft inkemachtigevorm,viawoordenookvia beeld,
uitdrukking aan de wijze waarop eenplanactor aankijkt tegen de gewenste ontwikkeling van de ruimtelijkeinrichting,alsmedede aard van de interventiesdie
noodzakelijkwordengeacht.
Dezestudiebeperktzichniettotruimtelijkeplanconcepten,maarontleedtde streekplannen in vier soorten concepten. Aangezien kennis uit landbouwonderzoek centraal staat,
gaatdemeesteaandachtnaarde landbouwconcepten. Datneemtnietwegdatvanuit een
andereoptiek heel andere indelingen kunnen worden gemaakt. Devier soorten conceptendieindezestudiewordengereconstrueerd, zijn:
* landbouw-strategische concepten,die aangeven welke sociale en economische ontwikkelingenvoordelandbouwvolgenshetstreekplanwenselijk zijn;
* landbouw-ruimtelijke concepten, die aangeven hoe de ruimtelijke voorwaarden
hieropvaninvloed zijn enhoebelemmeringen hierinmoetenwordenweggenomen;
* integraal-ruimtelijke concepten, die aangeven welke nineties het landelijk gebied
moetvervullen enwelkeingrepenhiervoor gewenst zijn;
* stuurconcepten,die aangeven welke strategic voor de interactie met andere actoren
bijdeuitvoeringvanhetstreekplan gevolgdzalworden.
Begrip 'concept'
Het begrip concept vertoont verwantschap met de term sociaal-cognitieve configuratie
(Termeer, 1993). Dit zijn momentopnamen in de sociale processen van voortdurende
constructie en reconstructie van werkelijkheidsdefinities (de cognitieve dimensie, in
1

Frieling,1983.
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onzeterminologiehetplanontwikkelingsaspect) eninteractieregels (desocialedimensie,
in onze terminologie het procescoordinatieaspect). Aangezien concepten betrekking
hebben op werkelijkheidsdefinities en interactieregels die in documenten zijn vastgelegd,terwijl sociaal-cognitieve configuraties betrekking hebben opeen sociaal-culturele
standvan zaken indevormvan eencoalitie, ishet begrip sociaal-cognitieve configuratiemeeromvattend danhetbegripconcept. Ruimtelijke concepten kunnen daarom wordenopgevat alsbinnen het ruimtelijke beleid gearticuleerde sociaal-cognitieve configuraties.
Hetbegripconceptvertoontookverwantschapmetdeopvattingwaarinbeleidwordtgereconstrueerd als (impliciete) theorie. Een beleidstheorie omvat de impliciete en expliciete veronderstellingen van de beleidsmakers achter het concrete beleid. Het is dus
geen bestuurskundige theorie over beleid zelf. Een beleidstheorie is een mengsel van
empirische en normatieve veronderstellingen. Hoogerwerf (1984) onderscheidt drie
soorten veronderstellingen:
* normatieve,diebetrekkinghebbenopwensenvoortvloeienduitnormenenwaarden;
* causale,diebetrekkinghebbenoprelatiesbinnenhetobject vanplanning;
* finale, dieeenverband aangeventussendoelenmiddel.
Snellen(1982)voegthieraantoedatbeleidstheorieen opverschillende abstractieniveaus
kunnen fungeren. Hijnoemtdevolgendevierniveau's:concepten, enkelvoudigeuitspraken,samenhangen,volgroeidetheorieen.
De bestuurskundige Brasz (1988) maakt in zijn 'praxeologische methode' gebruik van
een vergelijkbare driedeling voor de analyse van beleidsdocumenten. Hij gebruikt de
volgendedriebegrippen:2
* zingeving,betrekkinghebbendopderechtvaardigingvanhandelingen;
* diagnose,vaststellingvandebezwarentenaanzienvandebestaandetoestand;
* therapie,gericht ophetwegnemenvandiebezwaren.
Tenslotte vinden we eenmet Hoogerwerf enBrasz vergelijkbare driedeling terug in de
wijze waarop Kleefmann in 1976 het verschijnsel planning heeft geschematiseerd, als
variantopeenschemavanFaludi(1973).Hijmaaktonderscheid tussen:
* normen,waaropdebeoordeling vandehuidige situatieenvanhandelingenwordtgebaseerd;
* toestandsvoorstellingen, die betrekking kunnen hebben op zowel de huidige als een
toekomstige situatie;
* actievoorstellingen, betrekking hebbend op handelingen om in de grijpen in de bestaandetoestand.

2

Braszvultditaanmetdrieanderebegrippen:principe,proceseneffect. Iederebeleidsargumentatiegaat
ergensvanuit(principe),beoogtietstotuitdrukkingtebrengen(effect) enkomtopeenbepaaldemanier
vanprincipetoteffect (proces).Alsdezedriewordengecombineerdmetdetritsdiagnose-therapie-zingeving,geeft ditnegencombinatiemogelijkheden.Dezeindelingkanalshulpmiddelwordengebruiktbij
zowelhetanalyserenalshetschrijvenvanplannenenanderebeleidsdocumenten.
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Verschillende auteurs blijken gebruik te maken van een vergelijkbare driedeling in ten
eerste normen, ten tweede actuele en potentiele werkelijkheidsbeelden en ten derde
ideeenoverdewijze vanveranderen vandewerkelijkheid. Daaromwordt deze indeling
indeze studie ook gebruikt voor het analyseren van concepten. Daarbij wordt determinologievanBraszgebruikt: zingeving,diagnoseentherapie.
Mogelijkmisverstand
Heeft kennisuitonderzoekaltijdbetrekkingopdediagnose vanconcepten?Ineentraditioneleonderzoeksopvatting misschienwel.Maarvanuit eenruimere opvatting,behoren
ookonderwerpen alshetwaarderenvaneffecten vanvoorgenomenacties,hetontwikkelenvan ideeenvoor acties ofhet toetsen van veronderstellingen achter acties,tot object
van onderzoek. Ook dergelijke vormen van onderzoek dragen bij aan het vergroten en
vernieuwen van dekennis alsconditionele factor voorhet streekplanproces kan worden
vergroot.

11.2 Landbouw-strategische concepten
In de vorige paragraaf zijn landbouw-strategische concepten gedefinieerd als
kernachtige samenvatting van de visie van het streekplan op de ontwikkeling van de
sector landbouw. Watbetreft zingeving, diagnose entherapie kunnen in debestudeerde
streekplannendevolgendeontwikkelingenworden geconstateerd.
Zingeving
In dejaren zestig zoeken de landbouw-strategische concepten nun zingeving vooral in
dewerkgelegenheid. Delandbouw wordt gezien alseennormaleeconomische sector en
bron van werkgelegenheid. In dejaren zeventig verwijzen streekplannen vaak naar de
noodzaak tot vergelijkbare leef- enwerkomstandigheden binnen enbuiten de landbouw
('paritair inkomen'). In dejaren tachtig en negentig wordt veel vaker het economische
sectorbelang van de landbouw (complexvorming, agri-businesscomplexen) in dezingeving voorop gesteld. Daarnaast stelt een deel van de streekplannen dat de landbouw
mede verantwoordelijk is voor algemene economische doelstellingen of voor de
kwaliteit van de omgeving (natuur, landschap, milieu). Dit varieert van een algemene
werkgelegenheidsdoelstelling in Friesland tot het openhouden van het landelijk gebied
in het Groene Hart van Zuid-Holland. Kort samengevat heeft de zingeving van
landbouw-strategische conceptenjaarduseenontwikkeling doorgemaakt van economie
naar leefomgeving.
Diagnose
Watbetreft dediagnose wordt inde landbouw-strategische concepten doorgaans aan de
hand van eenmassa gegevens geconstateerd dat gewensteomstandigheden nogniet zijn
bereikt. De oorzaak hiervoor ligt,volgens de landbouw-strategische concepten, meestal
instructurele omstandigheden (bedrijfsstructuur of fysiek-ruimtelijke structuur). Daarbij
leggendestreekplannen deoorzaakbijtweesoorten structurele omstandigheden:
* niet-agrarische claims op grond en milieugebruik, de laatste worden vaak verwoord
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Dediagnosesuitdelandbouw-ruimtelijke conceptenliggeninhetverlengdehiervan.Ze
richten zich in een deelvan deplannen op eenbeschrijving, analyse of waardering van
de fysiek-ruimtelijke omstandigheden en in een ander deel op beschrijving, analyse of
waarderingvandehuidigebedrijfsstructuur (tab. 11.2).
Devoorgesteldetherapieheeft betrekkingopzakenals:
* het aanwijzen van gebieden waar ruilverkaveling of landinrichting moet
plaatsvinden;
* het aangeven van voorkeurslocaties voor bepaalde bedrijfstypen, met name de glastuinbouw omuitbreiding enverplaatsingmogelijk temaken;
* het aangeven van voorkeurslocaties voor stadsuitbreiding, natuurgebieden en recreatiegebiedenvanuiteenlandbouwkundige beoordeling.
Tabel11.2.Accenten in delandbouw-ruimtelijke concepten
Streekplan

FRL82
FRL89
FRL95
TWT66
TWT85
TWT90
UVE70
UT078
UTR86
UTR94
RGW67
ZH078
ZH087
ZH094
MOB78
NBR92

Accent op

Typering

1

2

_

+
+
+

Ook maatschappij-ruimtelijk
Ook maatschappij-ruimtelijk
Ook maatschappij-ruimtelijk

.
-

Fysiek-ruimtelijke centraal
Fysiek-ruimtelijke centraal
Fysiek-ruimtelijke centraal

+

+

.
-

+
+

Ook maatschappij-ruimtelijk
Fysiek-ruimtehjke centraal
Ook maatschappij-ruimtelijk
Ook maatschappij-ruimtelijk

+
+
+
+

Ook maatschappij-ruimtelijk
Ook maatschappij-ruimtelijk
Ook maatschappij-ruimtelijk
Ook maatschappij-ruimtelijk

_

Fysiek-ruimtelijke centraal
Ook maatschappij-ruimtelijk

+

.
-

+

Hierinbetekent + veelaandacht vooren-weinig aandacht voor:
1 Hetwerenvanbepaalde productierichtingeninhet algemeen
2 Hetreserveren van gebieden voorbepaalde productierichtingen
3 Het aanwijzen van voorkeursgebieden voor landinrichting

Inhoofdlijnen kunnen, net alsbij delandbouw-strategische concepten,tweetypen landbouw-ruimtelijke concepten worden onderscheiden. Het gaat ook hier weer om een indeling ingrotelijnen: geen streekplan voldoet exact aanditbeeld.Het eerstetypeiszowel wat betreft zingeving, diagnose als therapie vooral gericht op de fysiek-ruimtelijke
productieomstandigheden. Het tweede type landbouw-ruimtelijke concepten omvat
daarnaast ook uitspraken over de ontwikkeling van de economische structuur van de
landbouw inrelatietot de omgeving. Deze streekplannen noemenbijvoorbeeld meeren
mindergewensteteelten,ofwijzenbepaaldeproductierichtingen toeaanbepaaldegebieden. Wat dit laatste betreft gaan streekplannen innun diagnose vaak verder dan in hun
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therapie.Verder laattabel 12.2ziendatrecente streekplannen doorgaans maatschappijruimtelijk van aard zijn, behalvehet streekplan voorTwentevan 1990.Hierinweerspiegeltzichdemaatschappelijke ontwikkelingvandeafgelopen dertigjaar.

11.4 Integraal-ruimtelijke concepten
Integraal-ruimtelijke concepten voor het landelijk gebied vormen het hart van streekplannen. Ze geven debeleidstheorie achter de zonering op de streekplankaarten en funderen de afweging tussen verschillende belangen. Deze studie is weliswaar gericht op
integraal-ruimtelijke concepten voor het landelijk gebied, maar in sommige streekplangebieden is de relatie tussen stad en land zo sterk, dat stedelijke ontwikkelingen de zoneringvoorhet landelijk gebieddomineren.
Integraal-ruimtelijke concepten staannietopzich:zehangen samenmetconcepten voor
de (ruimtelijke) ontwikkeling van allerlei sectoren. De onderlinge relatie loopt doorgaans via de therapie van de sectorale concepten. In sectoraal-ruimtelijke concepten
wordenclaimstotuitdrukking gebracht dieafgestemd moetenzijn opde integraal-ruimtelijke concepten. Voor integraal-ruimtelijke concepten is het geheel van claims te beschouwen als uitgangspunt: daarom maken ruimtelijke claims uit sectorale concepten
deeluitvan de diagnose van integraal-ruimtelijke concepten (fig. 11.2).Dewijze waaropdesectoraal-ruimtelijke claimswordengei'ntegreerdisechterheel verschillend.

Sector-ruimtf ••<•<-• to icepten

Fig. 11.2Relatietussensectoraal-ruimtelijkeconceptenenintegraal-ruimtelijkconcept
De integraal-ruimtelijke concepten van de geanalyseerde streekplannen zoekennunzingeving somsindebescherming van'zwakke'ninetiesensomsinecht integrale doelstellingen, in de betekenis van optimalisering van allewaarden enkwaliteiten van het landelijk gebied. Ook in het eerste geval wordt in de opsomming van doelstellingen wel
naar integratie verwezen, maar blijkt in de uitwerking dat de aandacht vooral uitgaat
naar zwakke ninetiesvan het landelijk gebied (met nameregulatie-, informatie- en bufferfuncties indevormvannatuurgebieden).
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Dediagnoseheeft doorgaans betrekking ophet inbeeldbrengenvanruimtelijke claims
van de sectoral. In de plannen waar stedelijke functies het landelijk gebied dreigen te
overspoelen,wordendeverschillendeclaimsvandestedelijke functies inbeeld gebracht
(bijvoorbeeld inRijn en Gouwevan 1967,waardeverstedelijking vanhet Groene Hart
eenbelangrijk thema is). In streekplangebieden waar geen sprake is van grootscheepse
stedelijke uitbreiding, ligt de nadruk meer op het in beeld brengen van claims van de
bedreigde functies (allerlei natuurwaarderingen). Daarnaast kan eenbenadering worden
onderscheiden waarinwordt geprobeerd om dekwaliteiten van alle sectoren inbeeld te
brengen.
Hiermee samenhangend kandetherapie,watvoorintegraalruimtelijke concepten vooralneerkomt opdezoneringopdestreekplankaart, devolgendegedaanten aannemen:
* Een zonering die wordt gedomineerd door de sterke stedelijke functies. De streekplannen indejaren zestig die innavolging van de TweedeNota over de Ruimtelijke
Ordening vorm probeerden te geven aan de voortgaande verstedelijking zijn onder
dezegroep geplaatst.
* Een zonering diewordt gebaseerd ophet veiligstellen van zwakke functies. Ditbetekent dat voor zwakke functies gebieden worden aangegeven. De rest van het landelijk gebiedisdanbestemdvoordelandbouw.
* Eenzoneringwaarin alle functies opgelijke manierzijn meegenomen,wat natuurlijk
niethoeft tebetekenen dat deuitkomst vandeweging gelijk is.Deze zonering ishet
resultaat vanafweging pergebiedofsomsvaneenmeergeformaliseerdemethodiek.
* Een zonering die niet is gebaseerd op een afweging per gebied, maar waar een integraal-ruimtelijk conceptrichtinggevend isgeweestvoorafwegingen enkeuzes.
In tabel 11.3ishet voorgaande samengevat. Somsvoldoet een streekplan aan meerdere
kenmerken,metnamebij detherapiei.e.dezonering.
Over dertigjaar bezien is de inhoud van de ruimtelijke problemen waar deplannen betrekking op hebben niet zo sterk veranderd. De problematiek van een gebied blijft immers vaak dezelfde. In Zuid-Holland-oost blijft het openhouden van het Groene Hart
een centraal thema; in Utrecht en Brabant de wijze van opvangen van verstedelijking
vanuit deRandstad. Dehanteringvan dezeproblemen verandert wel. Indedrieplannen
uit dejaren zestig domineert de stad-land relatie, mede onder invloed van de Tweede
Nota over de Ruimtelijke Ordening. In dejaren zeventig krijgt overal het natuurbeheer
veel aandacht. Indejaren negentig blijkt er veelbelangstelling voor het casco-concept,
dat in het streekplan Friesland van 1995 en het streekplan Noord-Brabant van 1992 is
terugtevinden.
De integratie van verschillende omgevingsplannen, waar men in de jaren negentig in
verschillende provincies meeisbegonnen, heeft in dehier geanalyseerde streekplannen
nog nauwelijks geleid tot nieuwe integraal-ruimtelijke concepten. Wel wordt in een
aantal streekplannen aangegeven of er bij bepaalde aanduidingen wordt gestreefd naar
een algemene of een bijzondere milieukwaliteit. Ook wordt in een enkel streekplan
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gewerkt met de watersysteembenadering. Maar verdergaande nieuwe concepten op dit
puntzijn inde streekplanning niet aangetroffen. Ook concepten dievoortbouwen op de
ontwikkelingvan afwegingsplanologie naarinrichtingsplanologie vindenwenogniet in
deintegraal-ruimtelijke inrichtingsconcepten vanstreekplannen terug.
Tabel11.3Aspecten vanintegraal-ruimtelijkeconcepten
Streekplan
Zingeving
Diagnose
1 2
3
4
FRL82
FRL89
FRL95

-

-

+
+
+

+

.
-

TWT66
TWT85
TWT90

+
+

UVE70
UT078
UTR86
UTR94

-

RGW67
ZH078
ZH087
ZH094

+

-

-

MOB78
NBR92

-

5

Therapie
6
7

8

+

-

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

-

+
+
+

+
+
+
+

-

+
+

+

-

+
+
+

+

-

+
+

Hierinbetekent+welen-nietinhetstreekplanvoorkomend.
1Bedreigdefuncties staancentraalinderechtvaardiging(zingeving)
2Optimaliseringvanallefuncties staatcentraal(zingeving)
3Ruimtelijkeclaimsvanbepaaldefunctiesstaancentraal(diagnose)
4Kwaliteitenvanallefuncties (diagnose)
5Zoneringopbasisvandominantievanstedelijkefuncties (therapie)
6Zoneringopbasisvanzwakkenineties(therapie)
7Zoneringopbasisvanafweging (therapie)
8Zoneringopconceptuelebasis(therapie)

11.5 Stuurconcepten
Het stuurconcept van een streekplan bevat de visie van het streekplan op het
vervolgproces na de besluitvorming over het plan. De term vervolgproces wordt hier
gehanteerd als verzamelbegrip voor wat ook wel wordt genoemd: uitvoering,
implementatie, realisatie of doorwerking. Het stuurconcept geeft het antwoord op het
sturingsaspect van deinterventie-opgave.Hetisnietdebedoeling omindeze studieeen
compleet beeld tebieden van deontwikkeling diede stuurconcepten van streekplannen
in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Deze ontwikkeling is door anderen al
beschreven (Mastop, 1984; Ten Velden, 1986). Wel wordt aangegeven waar de
geanalyseerde streekplannenindezeontwikkeling staan.
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Het stuurconcept heeft niet alleen betrekking op de instrumentele kant van het streekplanvervolg,maarookopdemanierwaaropdestreekplanning met andereactorenwenst
omte gaan.Het laatste wordt hier het strategisch stuurconcept genoemd. Dit wordt onderscheidenvanhetinstrumentele aspect,datlateraandeordekomt.
Strategisch stuurconcept
Vanstrategischbelanginhetstuurconceptzijn devolgendetweedimensies:
* watzijn derelevanteactorenvoorhet vervolgtraject?
* wat voor interactiemodel met deze actoren staat de streekplanning voor en wat is de
rolvanhetstreekplanhierin?
De relevante actoren voor het vervolgtraject kunnen zijn: rijksoverheid, andere provincies, gewesten, waterschappen, recreatieschappen, gemeenten, maatschappelijke organisaties,belangengroepen,actiegroepen enniet-georganiseerde bewoners en gebruikers.
Nagegaan iswelkevandezeactoreninde streekplannen eenbelangrijke rolkrijgen toegedicht of extra aandacht krijgen. Zo zijn gemeenten weliswaar voor het vervolg van
iederstreekplanvanbelang,maartochwordtnietinelkstreekplanafzonderlijk aandacht
besteed aanderelatiemetgemeenten.
Wat betreft relevante actorenblijkt dat de streekplannen van dejaren zestig alleen aandacht aan gemeenten of aan onderdelen van de eigen provincie besteden. Een decennium later wordt ook de Rijksoverheid als een belangrijke partner voor het vervolgtraject gezien. In demeest recente streekplannen worden onder invloed van een algemene
tendens tot liberalisering en decentralisering ook maatschappelijke organisaties en
private investeerders alspartners opgevoerd. Meer specifiek bezien komt als opvallend
puntnaarvorendatindestreekplannen vanTwenteenNoord-Brabant gewesten eenbelangrijke rol in de uitvoering spelen (gewest Twente, stadsgewesten van Noord-Brabant).Met name inhet streekplan Midden- en Oost-Brabant van 1978 is de samenwerking met stadsgewesten een centraal punt in het stuurconcept. In het streekplan van
Noord-Brabant van 1992 is dezerol een stuk minder belangrijk. Verder blijkt dat in de
streekplannen voor Zuid-Holland-oost en Friesland een goede samenwerking met de
Rijksoverheid wordt verwacht om een aantal initiatieven te kunnen ontplooien die van
belangzijn voorhet streekplanvervolg. Ineenenkelstreekplanwordt ookdeEGals 'samenwerkingspartner' genoemd (Friesland van 1995), maar dit blijkt beperkt tot een
functie als financier van projecten. Hoewel in de latere streekplannen het traditionelc
doorwerkingstraject van streekplan naar bestemmingsplan wat naar de achtergrond is
gedrongen, betekent ditniet dat er geen aandacht meeraanwordt besteed. In tegendeel,
in de latere streekplannen wordt vaak veel duidelijker een strategic uitgezet om de bestemmingsplannen te benutten in het vervolgproces dan in de oudere streekplannen,
waarin de doorwerking naar bestemmingsplannen aan ambtelijke automatismen wordt
overgelaten.
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Watbetreft het interactiemodelmet de verschillendepartners,zijn de volgende vormen
onderscheiden (zieooktab. 11.4).
* Streekplan alsbeperkend kader
Het streekplan geeft degewensteruimtelijke ontwikkeling ofruimtelijke situatie.Dit
dient deels als toetsingskader voor de bestemmingsplannen. Verder zullen andere
provincialewerkverbanden deideeenuithet streekplan oppikken en inhun eigen activiteiten meenemen.Tab. 11.4laatzien dat dit traditionele model vooral in de oude
streekplannen voorkomt. In Utrechtse streekplannen heeft is model lang dominant
geweest.
* Streekplan alsovereengekomenintegratlekader
Het streekplan ishet integratiekader voor alhetprovinciaalbeleidmet een ruimtelijk
aspect. In de voorbereiding vanhet streekplan zijn beleidswensen van de eigen provincieenvanandere(overheids)actoren opelkaarafgestemd duswordthet streekplan
via die lijnen 'automatisch' gerealiseerd. Die afspraken worden in het streekplan
vastgelegd, vaak in de vorm van uitvoeringsschema, financiele afspraken e.d. Daarnaast ishettoezichtopdebestemmingsplannen heel belangrijk.
* Streekplan alsmomentaan integratlekader
Het streekplanishetintegratiekader voor alhetprovinciaal beleid met een ruimtelijk
aspect. Dit werkt door in alle provinciale plannen die na het streekplan worden
opgesteld. Omgekeerdzal eenherziening van het streekplan nieuwbeleid uit andere
beleidsvelden opnemen. Daarnaast is het toezicht op de bestemmingsplannen heel
belangrijk.
* Streekplan alsuitwerkingskader
Het streekplan ishet integratiekader voor alhetprovinciaalbeleid met een ruimtelijk
aspect. Omdat het toch niet lukt om allerlei provinciaal en gemeentelijk beleid op
elkaar afte stemmen,biedt het streekplan ruimtevoor nadere uitwerkingen,met een
zekere eigen beleidsruimte. In het streekplan voor Midden- en Oost-Brabant stond
deze gedachte centraal, maar ook het streekplan Zuid-Holland-oost van 1978 bood
hiervoorruimte(tab.11.4).
* Streekplan alsprojectkader
Het streekplan concentreert zich op het formuleren van hoofdlijnen van
ontwikkelingen. Denadruk ligtveelmeer opde uitvoering vanprojecten, dan op de
plankaart enhetplan alstoetsingskader. Tab. 11.4laatziendatditindelaatsteronde
streekplannen eenbelangrijk modelisgeworden.
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Tabel11.4Strategischeaspecten vanhetstuurconcept
Streekplan
Partnersvervolg

Interactiemodel

RO AG GWGM PI MO BG SP WR EG
FRL82
FRL89
FRL94

+ + + .

TWT66
TWT85
TWT90

+
+

+

-

+

UVE70
UT078
UTR86
UTR94
RGW67
ZH078
ZH087
ZH094

.
+

+ .
+
+ .

. . +
+

.

overeengek.integratiekader
momentaanintegratiekader
+
projectenkader

+

beperkendkader
overeengek.integratiekader
momentaanintegratiekader

-

.

.

+
+ +
- +

-

.

-

. +

+
+
+
+ +

+
+
+

-

+
+
+ +
+ . +

-

.

-

-

.

+
.

.

+

.
+

.

.

.

beperkendkader
beperkendkader
beperkendkader
projectenkader

-

beperkendkader
uitwerkingskader
projectenkader
projectenkader

+
.

MOB78
+ - + +
uitwerkingskader
NBR92
+ . + + . . . +
. mom.intkader/proj.kader
Partnersinvervolgproces:RO=rijksoverheid; AG=Aangrenzende Gebieden(aldannietinandere provincies of andere landen); GW= gewesten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden;
GM=gemeenten; PI =private investeerders;MO=maatschappelijke organisaties; BG=bewoners engebruikers;SP=anderebeleidssectorenbinnenvaneigenprovincie;WR=water- ofrecreatieschappen;EG=EuropeseGemeenschap.

Instrumentele aspecten
Het stuurconcept kentookinstrumentele aspecten. Indetritszingeving,diagnose,therapie zijn de instrumentele aspecten te beschouwen als de therapie van het stuurconcept.
De aspecten die hierbij worden onderscheiden zijn voor het grootste deel ontleend aan
Mastop (1984). Het gaat om de mate van binding, uitwerkingsmogelijkheden, uitvoeringsaspecten enmonitoring. Intabel 11.5wordt aangegeven wat daarover indestreekplannenvermeldwordt.
Ten eerste is nagegaan inwelkemate het streekplan bindendis. De Rijksplanologische
Dienst lanceerde in hetjaarverslag van 1967 als 'gedachtenconstructie' het voorstel om
essentiele,variabele en indicatieve elementen te onderscheiden. Deze constructie wordt
vanaf dejaren zeventig inbijna allestreekplannen overgenomen. Intabel 11.5isaangegeven hoeveel niveaus hierin worden onderscheiden. Er zijn alleen nog wat verschillen
inhet aantal hardheidsgraden.
Verder isvanbelang of er uitwerkingen mogelijk zijn. Drie soorten worden onderscheiden:
* inprincipeisuitwerkingvooralleonderdelenvanhetstreekplan mogelijk;
* uitwerkingenwordenvoorspecifieke onderwerpen aangekondigd;
* uitwerkingwordtvoorbepaalde gebieden aangegeven.
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De gebiedsgerichte uitwerking is populair. Met name Noord-Brabant heeft op dit punt
alsmodel gefungeerd methet streekplan van 1978(zieo.a. Verduijn, Coolsma enLevelink, 1979).OokinZuid-Hollandisdegebiedsgerichteuitwerkingregelmatig toegepast,
maar dan voor veel meer specifiek aangeduide gebieden. In het streekplan voor ZuidHolland-oost van 1978 is geprobeerd om streekplanuitwerking en landinrichtingsplan
gelijk optelatenlopen.
Tabelll.S
Streekplan

Aspecten van sturingsconcept,instrumenteelniveau
Hardheidsgraden

Uitwerking

Uitvoering

Voortgang

FRL82
FRL89
FRL94

4
2
3

Alles
Alles
Gebieden

Uitv.+fin.schema
Uitvoeringsschema

Jaarverslag
Jaarverslag

TWT66
TWT85
TWT90

1
3
2

Onderdelen
Onderdelen

Uitvoeringsschema
Uitvoeringsschema

Evaluatie/monit.
Jaarverslag

3

-

Financieringsschema

UVE70
UT078
UTR86
UTR94

1

RGW67
ZH078
ZH087
ZH094

1
2
3
3

Gebieden
Gebieden

MOB78
NBR92

4
2

Gebieden
Gebieden

Uitvoeringsschema

Jaarverslag

Uitv.+fin.schema
Uitvoeringsschema

Evaluatie+monit.
Evaluatie

Vervolgnota

Evaluatie/monit.
Jaarverslag/mon.

Gebieden

De derde groep aspecten heeft betrekking op de uitvoering. Er is hierbij gekeken naar
drie aspecten:
* isereen uitvoeringsschema?
* isereen financieringsschema?
* worden ervervolgnota's aangekondigd?
Het opnemen van uitvoerings- of financieringsschema's in het streekplan zelf is in
dertig jaar opgekomen en weer in onbruik geraakt. Het is in de jaren zeventig een
tijdlang populair geweest, met name om het streekplan zelf meer handen en voeten te
geven.Maardoorhet opnemenvanuitvoeringsschema'sinhetstreekplan zelfwordt het
weinig flexibel. Indelaatstegeneratie streekplannen ishetdanookweerlosgelaten.
Devoortgangscontrolevormthetlaatsteonderdeelvanhet sturingsconcept.Nagegaan is
ofeenvandevolgendezakenexplicietinhetstreekplanisopgenomen:
* regelmatige evaluatie;
* jaarverslag;
* monitoringsprogrammaofvoornemendaartoe.
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Aan de voortgangscontrole wordt in de Noord-Brabantse streekplannen veel aandacht
besteed, vooral in het laatste streekplan, met een monitoringsprogramma dat mede is
gericht opdevraagofdevierhoofdstructuren dieinhet streekplan zijn aangegeven zich
inderdaadverschillend gaanontwikkelen.

Hoofdstuk 12

KENNISELEMENTEN

Informatie isgeen kennis, kennis isgeen wijsheid, wijsheid isgeen waarheid, waarheid is
geen schoonheid,schoonheid isgeen UefdeJ

12.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft welke kennis uit onderzoek is ingezet in de streekplanning. In
het volgende hoofdstuk wordt dit gebruikt omnate gaan ofenhoe die ingezette kennis
effect heeft gehad. Om het object van analyse aan te duiden, wordt de term kenniselementgei'ntroduceerd.Een kenniselementis:
eenconfiguratievaninternsamenhangende cognitieveuitspraken, dieduidelijkte
onderscheidenzijnvanandereconfiguratiesvanuitspraken. Alshetkenniselement
verderwordtopgedeelddangaatdebetekenisverloren.
Kenniselementen moeten worden gezien als configuraties die een tijdelijk bestaan
kunnen hebben. Ze komen op, worden gebruikt en kunnen in het gebruik veranderen
doordat zesamenmetanderekenniselementen eennieuweconfiguratie vormen.
In dit hoofdstuk worden de kenniselementen getypeerd.Daarbij wordt in kwantitatieve
termendebetekenis van de verschillende typen aangegeven. De inhoudelijke betekenis
komtineenvolgend hoofdstuk aandeorde.Zoalsindeprobleemstelling is aangegeven
beperktdezestudiezichtotkenniselementen diebetrekkinghebbenopdelandbouw.

12.2 Kennisinhoud in drie dimensies
In de 16 geanalyseerde streekplanprocessen zijn ongeveer negentig kenniselementen te
reconstrueren. In de bijlagen zijn deze per streekplan genoemd. Om de verschillende
kenniselementen inhoudelijk te karakteriseren wordt het volgende indelingskader
gehanteerd,datuitdriedimensiesisopgebouwd,teweten:
* hetkennisobject;
* hetkenniskarakter;
* dematevandetail.
Object
Deeerstedimensieomdekenniselementen tebeschrijven heeft betrekkingophet object
van onderzoek. In fig. 12.1 zijn deze ingetekend in het genremodel. Het object van
onderzoek is in de eerste plaats natuurlijk de landbouw zelf. Het kan dan gaan om
'Zappa(1979)
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bijvoorbeeld: bedrijfsresultaten, productiestructuur, bedrijfsstructuur, grondclaims
vanuit de landbouw, arbeidsinzet, opvattingen, meningen en houdingen van agrariers,
bedrijfsstijlen of teelttechnische aspecten. Dit betreft ongeveer 70 % van alle kenniselementen.

r

\
Maatschappelijke
vraag

Maatsch.-ruimt. omgeving
Landbouw

Fysiek-ruimtelijke
omgeving

Fig. 12.1 Object vanlandbouwondenoek instreekplanning

De tweede groep kenniselementen heeft betrekking op maatschappelijke vragen aan de
landbouw. Deze kunnen zich zowel via het marktmechanisme als via politiek-beleidsmatige mechanismen manifesteren. Bijna 15 % van de aangetroffen kenniselementen
heeft betrekking opdezerelatietussenlandbouw enmaatschappelijke vraag.
De derde groep kenniselementen heeft als object de relaties tussen de landbouw en
andere vormen van grondgebruik: natuurbeheer, recreatie, bewoning, enzovoort. De
kenniselementen die betrekking hebben op deze relatie tussen landbouw en maatschappij-ruimtelijke omgevingomvattenongeveer5%vanhettotaal.
De vierde groep kenniselementen omvat kennis over de fysiek-ruimtelijke omgeving
voor de landbouw. Deze vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de landbouw en
wordtopzijnbeurt doordelandbouwbeinvloed.Vanalleaangetroffen kenniselementen
heeft 10%betrekking opderelatietussenlandbouw enfysiek-ruimtelijke omgeving.
Karakter
Verder zijn de onderzoeksprodukten ingedeeld naar het karakter van de aangetroffen
kenniselementen. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende typen, met daarachter
hetaandeelinhettotaal aantal kenniselementen:
* beschrijving vandestandvanzaken(29%);
* beschrijving vanontwikkelingen(19%);
* verklaringvanontwikkelingen(7%);
* potentiebepaling voor mogelijke ontwikkelingen: onderzoek waarbij wordt
aangegevenhoewaarschijnlijk bepaalde toekomstigeontwikkelingen zijn, zonder dat
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wordtovergegaantoteenvoorspelling(3%);
* voorspellingvanofscenario'svoormogelijke ontwikkelingen(14%);
* evaluatie vooraf van maatschappelijke ontwikkelingen of van voorgenomen beleid
(18%);
• normstelling,veelalgerichtopdenormatieveomvangvanlandbouwbedrijven (6 %);
* aanbevelingvoorbeleid(2 %).
Veel landbouwonderzoek in streekplanning heeft dus eenbeschrijvend karakter. Opvallendisverderdatexpliciete aanbevelingenvoorhetbeleidweinigzijn aangetroffen.
Detail
Tenslotte zijn de kenniselementen onderscheiden naar de mate van exactheid en
ruimtelijke detaillering. In het overzicht hieronder betekent de aanduiding 'enkele
deelgebieden' dat de kenniselementen betrekking hebben op gebieden van een omvang
groterdan eengemeente.Vanveeldeelgebiedenwordt gesproken alshet omgemeenten
of gebieden kleinerdangemeenten gaat.Dekenniselementen zijn dan alsvolgtverdeeld
oververschillendeklassenvandetaillering:
* kwalitatief,waarvan:
-bovendeschaalvanhetgebied(13%)
-opgebiedsniveau(8%)
- enkeledeelgebieden (4%)
-veeldeelgebieden(3%)
* kwantitatief,waarvan:
-bovendeschaalvanhetgebied(5%)
-opgebiedsniveau (14%)
- enkeledeelgebieden(26%)
-veeldeelgebieden (24%)
Het overzicht geeft tevens aan dat kwantitatieve kenniselementen meestal betrekking
hebben op de situatie in deelgebieden, terwijl kwalitatieve kenniselementen meestal
algemeneontwikkelingen ofontwikkelingen voorhethelestreekplangebied aangeven.

12.3 Driedimensies samengevat in zeven hoofdtypen
Met de drie dimensies object, karakter en detailleringis het in principe mogelijk om
zeerveelsoortenkenniselementen teonderscheiden. Tenbehoevevaneen samenvattend
beeld zijn de 91 kenniselementen gegroepeerd tot zeven hoofdtypen: drie, waarin respectievelijk demaatschappelijke vraag,demaatschappij-ruimtelijke omgeving ende fysiek-ruimtelijke omgeving centraal staan, en vier waarin de landbouw centraal staat.
Vervolgens isdegrotegroep 'landbouw' naderopgedeeld.Bij deopdelingvan degroep
landbouw iseerstonderscheid gemaakt tussenkenniselementen met en kenniselementen
zonder geografisch karakter. Vervolgens zijn deze op hun beurt onderverdeeld in kenniselementen met eenpuur beschrijvend karakter en kenniselementen die tot stand zijn
gekomen door de eenof andere kwalitatieve of kwantitatieve bewerking (fig. 12.2).De
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laatste groep isaangeduidmethetwoord interpreterend. De inhoudvan deze groep kan
nogalvarieren:prognoses,kwalificaties,verklaringen enzovoort.
Allekenniselementen

Fysiekruimtelijk

Landbouw
.
.

Geografisch

\

Beschrijvend Interpreterend

Maatschappijruimtelijk

Maatschappelijke
vraag

Algemeen

I

Beschrijvend Interpreterend

Fig. 12.2 Zeven hoofdtypen kenniselementen

Fysiek-ruimtelijkekenniselementen hebben betrekking op beschrijvende en kwaliflcerende kengetallen voor de fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden voor de
landbouw. Dertien procent van allekenniselementen valt indeze groep.Het is moeilijk
omgegevensoverdefysiek-ruimtelijke structuurteverzamelen, omdathiervoormeestal
gedetailleerdeveldopnamennodigzijn. Vaakkomtdeinformatie over fysiek-ruimtelijke
produktieomstandigheden van de (voorgangers van) de Dienst Landelijk Gebied. Deze
dienst heeft veel informatie over in voorbereiding of uitvoering zijnde landinrichtingsprojecten en nauwelijks over gebieden waar geen projecten gaande zijn. En juist die
gebieden zijn van belang voor de streekplannen, waarinprioriteiten voor landinrichting
kunnenwordenvastgelegd.Alserwellandsdekkende informatie over fysiek-ruimtelijke
produktieomstandigheden beschikbaar komt, dan wordt deze in veel streekplannen gebruikt. Dit blijkt heel duidelijk uit de publikaties dieworden geschreven voor de voorbereiding van verschillende structuurschema's (bijvoorbeeld Van Leeuwen, 1978 of
VandenBrink enSmit, 1981). Jarenlatermakenprovincieshiernoggebruikvan.
Tabel12.1 Kenniselementen naarInhoud(aantal en percentage)
Aantal

Perc.

Fysiek-ruimtelijke omgeving
Landbouw, geografisch, beschrijvend
Landbouw, geografisch, interpreterend
Landbouw, algemeen, beschrijvend
Landbouw, algemeen,interpreterend
Maatschappij-ruimtelijke omgeving
Maatschappelijke vraag

12
12
25
15
14
4
9

13
13
28
17
15
4
10

Totaal

91

100

Inhoudvande kenniselementen

Een tweede groep kenniselementen heeft betrekking op beschrijvendegeografische informatie overdelandbouw. Dezegroepomvat 13 procentvanallekenniselementen. Het
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gaat om kengetallen over bijvoorbeeld aantal bedrijven per bedrijfstype, grondgebruik,
bedrijfsomvang, enzovoort. Daarbij isgeenpoging gedaanomdezeverder te bewerken
danhetberekenen van eengemiddeldeofvergelijkbare statistische maat. De informatie
komt somsuit algemene statistieken,zoalsdeCBS-landbouwtelling,waarvan de cijfers
per gemeenteofper landbouwgebiedworden gebruikt. Meestalgaathet ommomentopnamenenwordencijfers vaneenjaar gebruikt.
De derde groep kenniselementen betreft interpreterende geografische informatie over
de landbouw.Het gaat hierbij om 28 procent van alle kenniselementen. Twee belangrijke vormen van interpreterende geografische informatie zijn prognoses en kwalificaties. Deprognoses hebben vaakbetrekking ophet aantal landbouwbedrijven, de oppervlaktecultuurgrond,deproduktieomvang endergelijke. Deaangetroffen prognosesgaan
meestal niet verder dan lineaire extrapolaties, hoewel ook hiermee interessante
scenario's kunnen worden doorgerekend.2 Verder zijn relatief veel kenniselementen
aangetroffen dieeensituatieindelandbouw kwalificeren. Meestal zijn dezeopgebouwd
rond eenbepaalde norm voordebedrijfsgrootte of -omvang.Eengoed voorbeeld vormt
het kengetal 'percentage arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven van minder dan 90
sbe'. Ook worden door de een of andere bewerking eenvoudige kengetallen omgezet in
indicatorenvoordesterkteofzwaktevandeelgebieden.
Een volgend type kenniselement betreft beschrijvende algemene informatie over de
landbouw. Deze informatie kan betrekking hebben op het streekplangebied als geheel,
maar kan ook gaan over bijvoorbeeld recente ontwikkelingen in het landbouwbeleid.
Zeventienprocentvanallekenniselementenbehoorttotdezegroep.
Interpreterende algemene informatieover de landbouwis het volgende type. Dit type
omvat 15procent van alle kenniselementen. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek
dat bepaalde ontwikkelingen verklaart, een voorspelling doet of een beoordeling van
ontwikkelingen geeft. Ookvallenhieronder dekenniselementen diein algemenetermen
relaties leggen tussen inkomens van agrariefs en andere verschijnselen. Twee relaties
staandaarbij centraal.Teneerstederelatietusseninkomen(sderving) endetoestandvan
de externe produktieomstandigheden. Ten tweede de relatie tussen inkomen en
maatregelenvoorhetnatuurbeheer.
De maatschappij-ruimtelijkekenniselementen hebben betrekking op de maatschappijruimtelijke omgevingvandelandbouw,oftewel opdeniet-agrarische ruimtegebruikers.
2

Metbehulpvaneenvoudige lineaire extrapolatie kunnenweldegelijk verschillende scenario'sworden
doorgerekend. Ten eerste kan het tempo van ontwikkelingen worden verwerkt door voor de lineaire
extrapolatieeenmeerofmindersteilehellingaantenemen.Tentweedekunnenverschillendeuitkomsten
hiervanmetelkaarwordengecombineerd.Voordeontwikkelingvandelandbouwbijvoorbeeld,kaneerst
detoekomstige oppervlakte cultuurgrond worden afgeleid als restpost vanniet-agrarische grondclaims.
Vervolgens wordt het aantal bedrijven geextrapoleerd op basis van leeftijd van de boeren en
opvolgingscijfers. Opbasisvanalgemenemarktverwachtingenwordtdegroeivanbijvoorbeeldhetaantal
koeien geschat. Combinatie van deze drie lineaire schattingenlevert interessante scenario's opvoorde
bedrijfsomvang endeintensiteitvandebedrijfsvoering. Opdezewijze heeft hetLandbouw-Economisch
Instituutvoorverschillendestreekplannenprognosesuitgevoerd(o.a.DeHaasenVanderPloeg,1989).
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Kennishierover is alleen meegenomen alsderelatiemet het agrarisch ruimtegebruik in
het gedingis.Dit typekomtniet zoveel voor: vierprocent. Een soort kenniselement dat
in dit kader meerdere malen is aangetroffen, is de bepaling van effecten van ruimteclaims van niet-agrarische sectoren op basis van voorlopige plannen ofplanonderdelen. Zo is voor het streekplan Twente van 1985nagegaan wat de effecten van verschillendestedelijke uitbreidingsrichtingen zijn opeenvijftal landbouw-economischekengetallen. Op grond hiervan is een voorkeursvolgorde vanuit de landbouwkundige optiek
aangegeven.
Maatschappelijkevraag.Onderzoek waarin derelatietussenmaatschappelijke vraag en
de landbouw centraal staat komt in tien procent van alle gevallen voor. In meerdere
situaties spitst dit thema zich toe op de relatie tussen landbouw en werkgelegenheid in
deverwerkendeentoeleverendeindustrie.

12.4 Kennisbronnen
Zoals eerder aangegeven beperkt deze studie zich tot kennis uit onderzoek. Maar ook
kennisuitonderzoekkanuitheelverschillendebronnenkomen(fig. 12.3):
* eigenonderzoek datdoormensenbinnendeprovinciewordt uitgevoerd;
* onderzoekdatisuitbesteed aanadvies-ofonderzoeksbureaus;
* onderzoek van derden dat relevant voorhet streekplan is,maar inheel andere kaders
dandestreekplanning isuitgevoerd;
* algemene statistieken envergelijkbare bronnen.

besteed
nderzoek

??& STREEKPLANNIN<|&
Fig. 12.3 Vierbronnen vankennis uit onderzoek

Onderzoek kan door de provincie worden uitgevoerd of worden uitbesteed aan een onderzoeksbureau. Eigen onderzoekis alleen als bron onderscheiden als er sprake is geweest van een substantieel project, vastgelegd in een (interne) notitie, nota of rapport
Hetkomtregelmatigvoor,vooralbij demeeruitgebreide streekplanprocessen, zoalsbijvoorbeeld devoorbereiding van het streekplan van Twentevan 1985,dat kennis uit on-
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derzoek eerst als onderzoeksrapport verschijnt, vervolgens aangepast of samengevat in
een nota wordt opgenomen en vanuit die nota in het streekplan terechtkomt. Van alle
kenniselementen is38%uitbesteed en30%gebaseerd opeigenonderzoek (tabel 12.2).
De categorie onderzoek door derden omvat het onderzoek dat is niet uitgevoerd ten
behoevevan destreekplanning,maarwelbetrekkingheeft ophetstreekplangebied ofop
ontwikkelingen, problemen en oplossingen die in het streekplangebied spelen. Kennis
uit onderzoek van derdenbeslaat 22procent van dekenniselementen. Het gaatvaak om
onderzoek van andere provincies of om onderzoek dat door het Rijk in het kader van
grotelandelijke nota'sisuitgevoerd.Uitgesprokenvoorbeeldenhiervan zijn:
* het al eerder genoemde onderzoek naar de fysiek-ruimtelijke produktieomstandighedenvoor delandbouw datdeCultuurtechnische Dienst/Landinrichtingsdienst / LBL
/DLGheeft uitgevoerd voorstructuurschema's;
* divers onderzoek naar gronduitstoot uit de landbouw dat voor de voorbereiding van
deVierdeNotaRuimtelijke Ordeningisuitgevoerd.
Devierdekennisbronbestaatuitalgemene beschikbarestatistiekenenvergelijkbaar materiaal.Dezebronisonderscheidenvoordegevallenwaarininformatie uitalgemene statistieken zonder meerisingezet inde streekplanning enniet alsinformatie uit algemene
statistieken is gebruikt als basismateriaal in onderzoek van provincie of onderzoeksbureaus.Deinzetvanalgemenestatistiekenomvat 10%vanallekenniselementen.
Tabel12.2Kenniselementennaarbron
Type

- Fysiek-ruimtelijk
- Landb.geo. beschrijvend
- Landb.geo. interpreterend
- Landb.alg. beschrijvend
- Landb.alg. interpreterend
- Maatschappij-ruimtelijk
- Maatschappelijke vraag

Algemene Allebronnen
statistiek (tot. = 100 %)

Uitbesteed
onderzoek

Eigen
onderzoek

Onderzoek
derden

0

0

+

.

0

0

0

+

+

-

-

0

+

0

+
+

0

0

0

0

+

0

0

0

-

13%
13%
28%
17%
15%
4%
10%

Hierinbetekent: +oververtegenwoordigd,-ondervertegenwoordigd enoongeveer gelijk aanhet
gemiddeldevoorallebronnen;zietoelichtinginvoetnoot.3

Bronnen en type kennis
Tabel 12.2geeft voorelkekennisbron aanwelketypekennismeerenmindervaakvoorkomt.Hetblijkt datuitbesteed onderzoekrelatiefvaakisgerichtophetonderzoeken van
derelatie tussen landbouw enmaatschappelijke vraag en op het genereren van interpreterende geografische informatie over de landbouw. Eigen provinciaal onderzoek levert
J

Indetabellenvandithoofdstukenvolgendehoofdstukkenwordtvoordeoverzichtelijkheid gewerkt
metdeaanduidingenoververtegenwoordigd enondervertegenwoordigd. Overtegenwoordigdwilzeggen
datindebetreffende categorie(bijv.bron,periodeofprovincie)eentypekenniselementvijfprocent
zwaarderofmeerisvertegenwoordigddanhettypekenniselementindetotalepopulatie.Mutatis
mutandisgeldthetzelfde voorondervertegenwoordigd. Alsoisaangegevendanisdeverdelingongeveer
gelijk aandievanallekenniselementenoverdetypenkennis.
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ookvaakop inteipreterendegeografische informatie op.Aan algemeen beschikbaar onderzoekvanderdenwordtrelatiefvaakalgemeneinformatie overdelandbouwontleend,
evenalskennisoverderelatietussen landbouw en fysieke ruimte.Genoemdis aldat in
de laatste categorie de informatie die landelijk is verzameld voor het voorbereiden van
Structuurschema's ook veel voor streekplannen heeft betekend. Algemene statistieken
tenslotte worden met name gebruikt voor het inzetten van algemene beschrijvende
informatie overdelandbouw.
Ervaringskennisalsbron?
Ervaringskennis (tacit knowledge) over processen, actoren of gebieden wordt in dit
hoofdstuk nietonderscheiden alsapartebron.Indeeleenisimmersaangegeven datdeze
studie zich richt op de betekenis van publieke kennis. Ervaringskennis speelt daarbij
geenrolalsapartebron,maaralsachtergrondskennis,dieinwisselwerking metpublieke
kennis leidt totbestendiging ofvernieuwing van dekennisvoorraad van streekplanactoren.Dezegedachtewordt,naarWeggeman (1997),weergegeven als formule:

Kennis =PubliekekennisxErvaringskennis

Door kennis alsproduct en niet als somuit te drukken, wordt aangegeven dat publieke
enervaringskennis elkaarzowelkunnenversterken alsafbreuk aanelkaarkunnendoen.

12.5 Veranderde accentenindertigjaar
Tabel 12.3 geeft een indruk van de veranderingen in de loop derjaren. De indeling in
perioden die hierbij is gebruikt, is gebaseerd op het onderzoek naar streekplannen van
Ten Velden (1986), die het vooral over stuurconcepten heeft en het onderzoek naar
ruimtelijkeconceptenvanZonneveld(1991),diemeeraccentlegtopinrichtingsconceptenvoorhetlandelijk gebied.
Na 1965 volgt eerst een overgangsperiode, waarin veel plannen nog te maken hadden
metdeerfenisvandestreekplanning'oudestijl'.Zonneveldgeeft aandatindezeperiode
de scheiding van functies en grootschalige inrichting centraal stonden. Deze periode
loopttothalverwege dejarenzeventig.Deeersteperiodewordt gevolgd door eenperiodewaarin destreekplanning zich sterkrichtteopintegratie.Het streekplan ishet provinc i a l integratiekader. Watbetreft de inrichtingsopgave begon eenbreuk op te treden en
kwam de bedreiging van natuur en landschap midden in de belangstelling te staan. In
deze periode ontwikkelt zich volgens Zonneveld een nieuw 'conceptueel complex' met
verweving van functies enkleinschaligheid alskern. Dezeperiode loopt tot halverwege
dejaren tachtig. Vanaf die tijd ontstond er meer aandacht voor de implementatie (uitvoering, planhantering, kosten) van plannen, mede onder invloed van de economische
crisisvanbeginjarentachtig.Inhoudelijk ontstond ereenhernieuwdeaandacht voor
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scheiding van nineties. Na 1990 kunnen in aanvulling op deze karakteriseringen de
daaropvolgende vijfjaar worden getypeerd als facetintegratie (ruimte - water - milieu)
en de gebiedsgerichte benadering. Intabel 12.3 is aangegeven welk type kenniselementenindezevierperiodenvooral aandeordewaren.
Tabel12.3Kenniselementennaarperiode
Type

Fysiek-ruimtelijk
Landb.geo.beschrijvend
Landb.geo.inteipreterend
Landb.alg. beschrijvend
Landb.alg. inteipreterend
Maatsch.-ruimtelijk
Maatschappelijkevraag

65-75

75-85

85-90

90-95

Alleperioden
(tot.= 100%)

-

+

0

0

-

.

0

0

13%
13%
28%
17%
15%
4%
10%

+

-

-

+

+

0

0

-

0

+

-

0

-

0

+

0

0

-

0

Hierinbetekent+oververtegenwoordigd,oongeveergelijkaanhetcijfer vooralleperiodenen
-ondervertegenwoordigd;zietoelichtingtab.12.2.

In de eerste periode is relatief veel algemene, beschrijvende informatie over de landbouwingezet indestreekplanning.Indevolgendeperiode lagerveelnadruk opfysiek-ruimtelijke kennis en op meer algemene, interprerende landbouwinformatie. In de periodedaarna(1985-1990)wordtgeografische, interpreterende informatie relatiefveelingezet in de streekplannen. Ook inde laatsteperiodewordt geografische informatie veel
ingezet.
Dertigjaar streekplanning geeft voor twee typen kenniselementen een heel duidelijke
ontwikkeling te zien. De algemene beschrijvende informatie over de landbouw is
minder belangrijk geworden, terwijl tegelijkertijd de geografische, interpreterende
informatie aan belang heeft gewonnen. Een ontwikkeling dus van beschrijving naar
interpretatie envanalgemeennaar geografisch.
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12.6 Regionale verschillen
Het gegeven dat ieder gebied zijn eigenproblemen heeft en iedereprovincie zijn eigen
traditie,zalwaarschijnlijk opdeeenofanderemanierdoorwerkenindeinzetvankennis
in het streekplan. Dit zou tot uitdrukking moeten komen in verschillen tussen provincies. Wat betreft kwantiteit, blijkt daarbij dat in de streekplannen van de provincies
Noord-Brabant enFriesland meerkenniselementen zijn ingezet, daninde streekplannen
vanandereprovincies (fig. 12.4).

Fig. 12.4 Kenniselementen namprovincie (gecorrigeerd voor hetaantal streekplannen)

Wat voor type informatie heeft in de verschillende provincies de voorkeur? Tab. 12.4
geeft hiervaneenindruk.Voor de streekplanning inFrieslandisrelatiefveel informatie
overdemaatschappij-ruimtelijke organisatie enoverdemaatschappelijke vraag ingezet.
Het ging hierbij meestal om de betekenis van het regionale melkveehouderijcomplex
voordeFrieseeconomie,watindeFriesestreekplanning altijd eenbelangrijk discussiepunt is geweest. In Overijsselis voor de streekplanning in Twente relatief veel gebruik
gemaakt van geografisch beschrijvende en algemeen interpreterende landbouwinformatie. In Utrechtis algemene landbouwkennis en kennis over de maatschappelijke vraag
relatief veel ingezet in de streekplanning. Zuid-Hollandheeft een traditie op het punt
van prognoses voor het areaal glastuinbouw en het areaal boomteelt, wat daar belangrijke productierichtingen zijn. Dit komt in de tabel tot uitdrukking in de oververtegenwoordiging vandegeografische landbouwkennis. InNoord-Brabanttenslotte isrelatief
veelkennisingezet overdefysiek-ruimtelijke omgeving enover algemene ontwikkelingenindelandbouw.
Uit de tabel blijkt dus inderdaad een aantal verschillen tussen provincies wat betreft
inzetindesoortkennis,echterzonderdatzichhierineenduidelijkpatroon aftekent.
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Tabel12.4 Kenniselementen naarprovincie
"type

Fysiek-ruimtelijk
Landb.geo. beschrijvend
Landb.geo.inteipreterend
Landb.alg.beschrijvend
Landb.alg. inteipreterend
Maatsch.-ruimtelijk
Maatschappelijke vraag

Friesland
o
o
o

Overijssel

Utrecht

0

0

+

0

0

-

-

+
+

+
+
+

0

0

-

+

ZuidHolland

Alleprov.
NoordBrabant (tot. = 100%)

-

+

+
+

0
0

0

-

+

+

-

-

0

13%
13%
28%
17%
15%
4%
10%

Hierin is+oververtegenwoordigd, -ondervertegenwoordigd enogelijk aanhetpercentagevoor
alleprovincies;zietoelichtingtab. 12.2.

Hoofdstuk 13

KENNISIN STREEKPLANNEN

Ikzouontelbare verschillende verhalen kunnen vertellen, dieallemaalwaarzoudenzijn:
allemaalletterlijkwaar, zowelwatbetreftde
aardvande gebeurtenissen ah hurt opeenvolgingenhundatum. Erzijnzoveelelemental dat er altijdeen is welks geschiedenis
precies beantwoordtaan een wittekeurigverzonnenverhaalJ

13.1 Inleiding
In hoofdstuk 11 is de inhoud van zestien streekplannen in termen van concepten beschreven; inhoofdstuk 12zijn 91kenniselementen beschreven; indit hoofdstuk komen
beidebij elkaar. Het gaat hierbij om de vraag wat voor betekenis kennis heeft voor de
verschillende streekplanconcepten In dit hoofdstuk staat het kwalitatieve aspect
centraal: de wijze waarop kennis wordt ingezet in de planconcepten. Het analyseren
hiervanwordtuiteengelegd indevolgende deelvragen:
welktypekenniselementisinwelksoortconceptingezet (paragraaf 13.2)?
hoeisdezekennisingezet (paragraaf 13.3)?
hoebelangrijk isdezekennisvoordeargumentatie (paragraaf 13.4)?
Het uitgangspuntvoor de beantwoording van deze vragen, is dat (streek)planvorming
een activiteit iswaarbij via argumentaties (taalhandelingen) activiteiten worden gecoordineerd (ziedeeltwee).Ookdeinzetvankennis looptvia argumentaties. Hetbegrip argumentatie wordt gebruikt voor alle taalhandelingen waarin kennis, macht en waarden
worden overgedragen, die dus worden gebruikt om anderen te overtuigen of aan te
sporen tot handelen. Streekplannen worden daarbij beschouwd als documenten waarin
de geaccepteerde argumentatie is vastgelegd. Ieder soort argumentatie die wordt
gebruiktdoetdaarbij weereenanderberoepopkennis.

13.2 Kennisinzet in streekplanconcepten
Welkekenniswordt ingezetbij deonderbouwing enformulering van streekplanconcepten?Isersamenhangtussenhettypekenniselement enhet soort concept?
Fig 13.1 geeft aan hoe de inzet van kenniselementen is verdeeld over de verschillende
typen streekplanconcepten. Een deel van de kenniselementen is alleen in deelnota's
ingezet en niet in het streekplan terecht gekomen (18%). De rest van de kenniselementen laat, niet erg verrassend, zien dat landbouwkennis met name in landbouw'Levi( [1975]1989)
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strategische en landbouw-ruimtelijke concepten wordt ingezet. De beperkte inzet van
landbouwkennis bij integraal-ruimtelijke concepten kan deels worden verklaard uit het
gegeven dat veelvan deze concepten redeneren vanuitkwetsbare nineties, watbetekent
datbijvoorbeeld dezonering sterkleuntopbijvoorbeeld gebiedsgerichte informatie over
natuurwaarden. Deinzetvanlandbouwkennisbij sturingsvragen iszeerbeperktgeweest
(twee procent). Deze is alleen in deelnota's ingezet en daarom in figuur 13.1 niet
zichtbaar. Tenslotte geeft de figuur aan dat een klein deel van de gereconstrueerde
kenniselementeninhetgeheelnietisingezet.Hetgaathierbij perdefinitie omkennisuit
eigen of uitbesteed onderzoek, omdat de kenniselementen die zijn gebaseerd op onderzoek van derden of algemene statistieken alleen kunnen worden meegenomen als deze
inhet streekplanzijn aangetroffen.

Nietgebruikt
Shdbouw-ruimtelijk
Integraalconcept
__
ruimtelijk
Deelnota's
concept
Landbouwstrategischconcept

Fig. 13.1Inzet vanlandbouwkennis inhet streekplan

Bij naderebeschouwingblijkt datvoorverschillende soortenconcepten ook verschillendetypenkenniselementen zijn ingezet(tab. 13.1).Inlandbouw-strategischeconceptenis
dit vooral algemene landbouwkennis en kennis over de maatschappelijke vraag. Landbouw-ruimtelijke concepten maken vooral gebruik van gebiedsgerichte informatie en
vankennisover fysiek-ruimtelijke omstandigheden. Bij deintegraal-ruimtelijke concepten overheerst de inzet van interpreterende landbouwinformatie (aldan geografisch) en
vaninformatie overdemaatschappij-ruimtelijke omgevingvandelandbouw.
Tabel13.1 Kenniselementen en streekplanconcepten
LandbouwDeelNiet
AUe
Type kennis
LandbouwIntegraal
ruimtelijk
nota's
Gebruikt concepten
strategisch
ruimtelijk
concept
concept
concept
(tot.=100%)
+
+
+
13%
Fys.ruimt.
+
13%
Landb.geo.beschr.
0
+
+
+
28%
Landb.geo. interpr
+
0
17%
Landb. alg. beschr.
+
+
0
15%
Landb.alg. interpr.
0
0
Maatsch. ruimt.
0
0
+
4%
+
10%
0
Maatsch. vraag
0
Hierin is + overtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o gelijk aan het cijfer voor alle
concepten; zie toelichting tab. 12.2.
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Eenaantalkenniselementen heeft alleenindirect, opdeachtergrond eenrolgespeeld bij
het streekplan. Zehebbenwel inhetproces een functie gehad,wat blijkt uit het feit dat
zeopduiken in memo's,nota's en notities,maar zijn niet inhet streekplan gebruikt om
de argumentatie te ondersteunen. Het gaat hierbij met name om kennis over de fysiekruimtelijke omstandighedenvoordelandbouw.
Daarnaastzijn erkenniselementen inhetgeheelnietgebruiktindestreekplannen. Inhet
algemeen zijn deze aangetroffen in streekplannen uit dejaren zeventig, die zich onder
andere kenmerken door uitgebreid onderzoek. Vooral informatie over de fysiekruimtelijke situatieblijft relatiefvaakonbenut.Ditisdeelsteverklaren uithet feit dat in
het streekplan zelf de aansturing van ruilverkaveling of landinrichting beperkt is.
Meestal zijn keuzen hierover alin een eerder stadium gemaakt. Onder de niet-gebruikte
kennis komt ook relatief veel interpreterende geografische landbouwinformatie voor.
Dit is verrassend, omdatjuist geografische informatie die verder gaat dan alleen maar
hetbeschrijven van de stand van zaken of ontwikkelingen uiterst relevant lijkt voor het
streekplan. De oorzaak ligt dan ook meer in het gegeven dat deze informatie zo sterk
bewerkt is dat men er in de streekplanning weinig meekan. Een goed voorbeeld vormt
deuitgebreide landbouwkwalificatie voor onder anderehet streekplan Twente 1990.De
informatie was zodanig bewerkt dat deze in het streekplan zeer moeilijk hanteerbaar
bleek.
Isdekennisinzet afhankelijk vandeinhoudvanhetconcept?Voorhet landbouw-strategisch concept en het landbouw-ruimtelijk concept is nagegaan wat de samenhang is
tussen kennisinzet en inhoud van het concept (tab. 13.2). Hierbij zijn op grond van
hoofdstuk 11 twee landbouw-strategische en twee landbouw-ruimtelijke benaderingen
onderscheiden.
Tabel13.2 Aantalkenniselementen nam kennissoorten inhoudvanlandbouw-strategisch en
landbouw-ruimtelijkconcept
Kennistype

Fysiek-ruimt.
Landb.geo.beschr.
Landb.geo.inteipr.
Landb.alg.beschi.
Landb.alg.inteipr.
Maatsch.ruimt.
Maatsch. vraag

Landbouw-strateaischconcept
Sector AchterBeide
persp. blijvers- (=100%
persp.
n=32)
0

0

+

-

0

0

-

+

0

0

0

0

+

-

6%
6%
13%
37%
25%
0%
13%

Landbouw -ruimteliikconcert
Fysiek Maatsch. Beide
ruimt.
Ruimt (=100%.
optiek
optiek
n=38)
+
+

-

-

+

0

0

0

0

0

0

-

0

18%
21%
42%
3%
5%
3%
8%

Hierinis+overtegenwoordigd,-ondervertegenwoordigd enogelijk aanhetcijfer vooralleperspectievenofoptieken;zietoelichtingtab.12.2.

Bij de landbouw-strategische conceptenblijkt dat de sectorgerichte concepten meer gebruik makenvanbeschrijvend geografische landbouwinformatie envan informatie over
demaatschappelijke vraag. De op achterblijvers gerichte concepten maken relatief veel
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gebruik van algemeen beschrijvende landbouwinforniatie. Ookbij de landbouw-ruimtelijke concepten is een verschil in gebruik van informatie te constateren. De landbouwruimtelijke concepten vanuit eenmaatschappij-ruimtelijke optiek maken duidelijk meer
gebruik van interpreterende geografische landbouwinforniatie, terwijl concepten met
een fysiek-ruimtelijke optiek natuurlijk veel gebruik maken van fysiek-raimtelijke kennis,maarookvanbeschrijvende geografische landbouwinforniatie. Uithet geanalyseerdemateriaalblijkt duseenduidelijkverschiltussenkennisinzet en conceptinhoud.

13.3 Kennisinzetvia argumentatie
Argumentatietypologiealsanalysemiddel
Indeeltweeisaangegeven datstreekplanning,waarvanhet streekplan deneerslagis,als
argumentatieproces mag worden geanalyseerd. Hiervan uitgaande wordt in deze paragraafnagegaan welketype argumentatie in de verschillende streekplanconcepten wordt
gehanteerd enwelkerolkermishierin speelt.
Argumentatie kan op verschillende manieren worden getypeerd. Schellens (1985)
bespreekt verschillende typologieen en constateert dat deze inhet algemeen een weinig
systematisch karakter hebben. Zelf stelt hij de volgende typologie voor, die verder in
deze studie wordt gebruikt. Deze typologie hanteert als indelingsprincipe de grondslag
waaropdeargumentatieisgebaseerd enmaaktonderscheid tussen2:
* argumentatie op basis van regelmaat (zowel feitelijke regelmaat als vermoedelijke
regelmaat);
* argumentatieopbasisvanregels(waarderingsregels engedragsregels);
* pragmatische argumentatie(eencombinatievandevorigetwee);
* ongebonden argumentatie(opbasisvanvoorbeeld, analogie,autoriteit endergelijke).
Streekplannenen argumentatie
Een streekplan kan worden beschouwd als een document waarin waarderingsregels,
maar vooral gedragsregels worden beargumenteerd.Het begrip regel moet hierbij ruim
worden opgevat: ook een streekplankaart is een complex van gedragsregels. Welke
vormenvan argumentatie worden in het algemeen gebruikt om regels te funderen? Dat
zullen immers de argumentatietypen zijn die in streekplannen worden aangetroffen.
Schellens geeft aan dat in het algemeen de volgende argumentatietypen een rol spelen
bijhet funderen vanregels:
* rechtvaardiging opbasisvan overeenstemmingmet andereregels,datwil zeggen dat
eenregelwordtbierdusbeargumenteerd opbasisvanandereregels;
* rechtvaardiging op basis van consequentie, wat een pragmatische argumentatievorm
2

Perelman([1977] 1979)enLamers(1981)gevenalternatieveindelingen.Perelmanonderscheidt:argumentatieopbasisvanassociatie (synthese)enopbasisvandissociatie (uiteenlegging).Argumentatieop
basisvanassociatie legtbijuiteenin:quasi-logischeargumentatie,argumentatie diede structuurvande
werkelijkheid grondvestenargumentatieopbasisvandestructuurvandewerkelijkheid.Lamersonderscheidtargumentatievanuit:motivatie(driften, emoties,wensen,waarden),autoriteitenverbanden(causaleverbanden,symptomen,analogieen,symbolen).
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is, omdat hierin een combinatie wordt gemaakt van een argumentatie op basis van
regelmaatomdeconsequentievastte stelleneneenargumentatieopbasisvanregels
omdeconsequentietebeoordelen;
* rechtvaardiging opbasisvanvoorbeelden of analogie,waaibij eenregeldusdoor ongebonden argumentatiewordt onderbouwd;
* rechtvaardiging opbasisvan autoriteit,wat ook eenvormvan ongebonden argumentatieis.
Argumentatie opbasisvanregelmaat
Argumentatie opbasis van regelmaat omvat redeneringen die uitgaan van feitelijke gebeurtenissen of ontwikkelingen,regelmatigheden genoemd. Het resultaat van argumentatie opbasis van regelmaat bestaat ook uitbeweringen over regelmatigheden. Het kan
hierbij zowel gaan om redeneringen waarin iets wordt verklaard als om redeneringen
waarin iets wordt voorspeld. De term regelmaat moet met uitsluitend als 'feitelijk'
worden opgevat. Ook schattingen en scenario's zijn het resultaat van argumentaties op
basisvanregelmaat.
Omdatargumentatie opbasisvanregelmaat per definitie tot andereregelmaat leidt,zou
deze argumentatievorm dus niet in streekplannen kunnen voorkomen. Streekplannen
bevattenimmersargumentendietotregelsleiden!Tochkomtargumentatieopbasisvan
regelmaat regelmatigvoor.Het gaat dan vooral omde illustratie van ontwikkelingen in
de landbouw. Deze illustratie heeft niet direct betekenis voor de argumentatie van het
streekplan, het onderbouwt namelijk niets, maar heeft een vergelijkbare functie als een
illustratie in devormvaneen foto oftekening.Het schept eenbeeld,roept eensfeer op
waardoor de lezer vertrouwt raakt met het onderwerp. Het heeft ook het effect van 'we
weten waar we overpraten'. In de klassieke retorica wordt dit exordiumgenoemd: het
gunstig stemmen van de toehoorder. Strikt genomen zou een streekplan zonder deze
vorm van kennisinzet toe kunnen, maar blijkbaar wordt deze functie in het genre
streekplanning zobelangrijk gevondendatdezeinvrijwel iederstreekplan terugkomt.
De regelmaat waarop dezevorm van argumentatie zichbaseert, kanbetrekking hebben
op data, waar het streekplan zelf conclusies uit trekt,maar ook op conclusies van anderen,diehetstreekplanzondermeeruit anderebronnenovemeemt.Eenvoorbeeld vande
eerste vorm is een argumentatie waarin op grond van cijfers over de vermindering van
het aantal landbouwbedrijven het streekplanbeargumenteert,datdezevermindering ook
indetoekomst doorzalgaan.Inhettweedegevalneemthet streekplanbijvoorbeeld uit
een onderzoeksrapport de conclusie over dat het aantal landbouwbedrijven blijvend zal
verminderen.
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Een vijfde van alle kenniselementen is ingezet in het kader van een argumentatie op
basis van regelmaat (tab. 13.3). Voor de helft in de vorm van beschrijvingen van de
stand van zaken of van ontwikkelingen3, en voor de andere helft in de vorm van een
complete argumentatie.
Tabel13.3Rolvankenniselementeninargumentatie
Kenniselementomvat

ArsumentatietvDe waarinkenniswordtineezet (%)
Pragmatische Ongebonden Totaal
Arg.op
argumenargumenbasisvan
tatie
tatie
regels

Arg.op
basisvan
regelmaat
Data(regelmaat)
Dataplusargumentatie

10
10

14
22

36
8

0
0

60
40

Totaal

20

36

44

0

100

Toelichting:Deze tabel heeft alleenbetrekking opdekenniselementen die in het streekplanzelf
zijn gebruikt(100%=73).Kenniselementen diealleenindeelnota'szijn ingezetofhelemaalniet
zijngebruiktvallenbuitendezetabel.

Argumentatie opbasisvanregels
Argumentatie op basis van regels omvat redeneringen die nun uitgangspunt vinden in
eenbepaalderegel.Regelswordendaarbij gedefinieerd alsnormatieve generaliseringen:
afspraken, conventies, normen, en dergelijke. Argumentatie op basis van regels heeft
nieuweregels als resultaat. Deze argumentatievorm kan zich baseren zowel opwaarderingsregels als op gedragsregels. Waarderingsregels vormen het fundament voor het
beoordelen van een situatie; gedragsregels schrijven een bepaalde vorm van handelen
voor. Eenwaarderingsregel isbijvoorbeeld: allelandbouwbedrijven kleiner dan 150sbe
zijn gedoemd teverdwijnen. Eenvoorbeeld van eengedragsregel is:gemeentenmoeten
alle gebieden met veel landbouwbedrijven groter dan 150 sbe aanwijzen als prioritair
landbouwgebied.
Het lijkt een vorm van argumentatie waarbij kennis over het object landbouw niet van
belang is;objectkennis lijkt vooral betrekking te hebben opwat hierboven regelmaat is
genoemd. Toch kan objectkennis ook bij argumentatie op basis van regels een rol
spelen.Drievormenkomenindegeanalyseerdestreekplannen voor.
* Ten eerste is objectkennis nodig als het streekplan gebieden wil waarderen vanuit
bepaalderegels.Bijvoorbeeld alshet streekplan eenuitspraak wildoenover sterkeof
zwakke landbouwgebieden. Objectkennis kan dan data omvatten, waarop de regel
wordt toegepast. Van alle kenniselementen heeft 14 % hierop betrekking. Het gaat
bijvoorbeeld om cijfers over de omvang van landbouwbedrijven, waarop de streekplanning demeestal onuitgesproken regel toepast dat eengrote gemiddelde bedrijfeomvangsamenvaltmeteensterk landbouwgebied is.
* Somskandeingezettekennisookbetrekkinghebbenopdetehanteren regelzelf.Dit
komtnietheelvaakvoor(indegeanalyseerdeplannen slechts eenkeer) enisdaarom
3

Alseenkenniselement betrekking heeft opstanden vanzaken ofeenbepaalderegelmaat, danworden
dezeinargumentatietheorietischezin 'data' genoemd.Datomvatechtermeerdangetallen ofmeetwaarden.Eenconclusievaneenanderdiealsstartpuntvooreenredeneringwordtgebruiktisookeen'datum'.
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intabel 13.3opgenomen indehiernavolgende groep.Dezesoortkenniskanvoor de
ruimtelijke orderingwelheelbelangrijk zijn. Het gaatbijvoorbeeld omnormen voor
levensvatbare bedrijven. Denorm zelfisdanhetkenniselement, dat opzijn beurt het
resultaat is van onderzoek waarin d.m.v. een pragmatische argumentatie wordt aangetoond dat alleen boven die norm bedrijven economisch levensvatbaar zijn. In het
milieuonderzoek en -beleid echter komt deze vorm van kennisinzet veel vaker voor
(ziebijvoorbeeld DeHaasetal., 1994).
* De derde vorm van inzet van kennis via argumentatie op basis van regels is aan de
ordealshetkenniselement zowelbetrekkingheeft opregelsalsopdedatawaaropdie
regels worden toegepast. Het gaathierbij doorgaans om allerlei vormenvan kwaliflcatie van landbouwgebieden, die in het streekplan zonder meer worden overgenomen. Samen met de vorige groep gaat het om 22 % van het totaal aantal ingezette
kenniselementen.
Pragmatische argumentatie
Pragmatische argumentatie is een mengvorm van de vorige twee argumentatievormen.
Deze vorm van argumentatie is gebaseerd op regelmaat en regels. Pragmatische argumentatie leidt tot waardeoordelen over voorgenomen of uitgevoerde maatregelen of
acties. Pragmatische argumentatie omvat een onderdeel dat is gebaseerd op regelmaat:
als actie A wordt uitgevoerd, dan ontstaat gevolg G. Pragmatische argumentatie omvat
ook eenonderdeel dat is gebaseerd opregels: gevolg Gis ongewenst, dus moet actie A
niet worden ondernomen. Ook het beargumenteren van beleidsontwikkeling is te kenschetsen als pragmatische argumentatie: situatie Sis ongewenst (argumentatie op basis
vanregels),actieAmaaktsituatieSongedaan(argumentatieopbasisvanregelmaat).
Kenniskanhierbij opverschillendemanierenwordeningezet.
* In de eerste plaats kan kennis betrekking hebben op feiten of regelmatigheden die
gebruiktwordenominhetstreekplanhetregelmatigeonderdeelvandepragmatische
argumentatie te leveren. Bijvoorbeeld als wordt onderzoek wat de maatschappelijke
gevolgen kunnen zijn van reeds geformuleerde beleidskeuzen. Een voorbeeld van
wat ook veel voorkomt is het aangeven van trends van bedrijfsvermindering in de
landbouw inhetkader vandepragmatische argumentatiedat dezezoalgemeen isdat
het streekplan hierweinig invloed opzalhebben.Hieropheeft 36%van de ingezette
kenniselementen betrekking.
* Indetweedeplaatskankennisbetrekking hebben op dehelepragmatische argumentatie. Dit is bijvoorbeeld het geval in studies waarin verschillende beleidsscenario's
wordenuitgewerkt, zodatkenniswordtopgebouwd overdevoor-ennadelenvanverschillende mogelijke keuzen. Deze vorm van inzet van kennis heeft betrekking op
8%vande kenniselementen.
Ongebonden argumentatie
Ongebonden argumentatie omvat de overige argumentatievormen: argumentatie op
basis van voorbeeld of analogie en argumentatie op basis van autoriteit. Beide
argumentatievormen kunnen zowel ter fundering van regelmaat of van regels worden
gebruikt.Kenniskanhierbij betrekkinghebbenophetvoorbeeld ofanalogiezelf;kennis
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verwerven ophetzoekennaarhetbestevoorbeeldofdebesteanalogie.Bij argumentatie
opbasisvanautoriteit speeltkennismetonafhankelijke onderzoeksinstituten alskermisbronnogweleenseenrol.Dezevormvankennisgebruik isechter ingeenvandegeanalyseerde streekplannen gebruikt. Dat wil niet zeggen dat het argument van autoriteit
geenrolheeft gespeeld. Dat is echter vooral vanbelang voorhetprocesvan streekplanvoorbereiding,waaroplaterwordtingegaan.Hiergaathetomhetstreekplanzelf.Daarin
speeltdezeargumentatievorm geenrol.

13.4 Kennisrollen,kennistypen en concepten
Indevorigeparagraafzijn zeskennisrollen onderscheiden (zieooktabel 13.3.):
RMD het kenniselement levert de regelmaat (data, beschrijving) voor een argumentatieopbasisvanregelmaat;
RMA het kenniselement levert een volledige argumentatie op basis van regelmaat,
dieinzijn geheelwordtovergenomen;
RGD het kenniselement levert de regelmaat waarop een argumentatie op basis van
regelswordt toegepast;
RGA het kenniselement levert een volledige argumentatie op basis van regels
inclusief dedatawaarop deregelswordentoegepast; dezewordt inzijn geheel
inhetstreekplan ingezet;
PRD het kenniselement levert de regelmaat die onderdeel vormt van een
pragmatischeargumentatie;
PRA het kenniselement levert de volledigepragmatische argumentatie en wordt in
zijn geheel inhetstreekplan ingezet.
Door deze kennisrollen in verband te brengen met het type kennis en de concepten
wordt duidelijker hoederelatietussenkennis enconcept, die inparagraaf 13.2inbeeld
isgebracht, infeite verloopt.
Kennistype en kennisrol
Tabel 13.4geeft aanopwelketypekennisdekennisrollenbetrekking hebben.
Tabel13.4Kenniselementennaartypeenrol
Typekennis
Fys.ruimt.
Landb.eenv.geb.
Landb.bew. geb.
Landb.eenv. alg.
Landb.bew. alg.
Maatsch.ruimt.
Maatsch. vraag

RMD
+
+

RMA

-

Kennisrol
RGA
RGD
+
+
+
0
+
0

PRD
+
o

PRA

-

-

0

0

-

-

0

0

-

+
+

0

0

+

+

0

+

0

0

-

0

-

-

-

+

+

0

Allerollen
(=100%)
12%
14%
27%
18%
15%
4%
10%

Hierinis+meerdan5%bovenhetgemiddeldeen-meerdan5% onderhetgemiddelde.RMD»
levert data voor argumentatie opbasisvanregelmaat; RMA=levert complete argumentatie op
basis van regelmaat; RGD= levert data voor argumentatie op basis van regels;RGA = levert
complete argumentatie op basis van regelmaat; PRD = levert data voor pragmatische
argumentatie; PRA=levertcompletepragmatischeargumentatie.
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Dezetabel laat zien dat alshetkenniselement dedata levertvoor eenargumentatieop
basis van regelmaat, dan gaat het vooral omfysiek-ruimtelijkekennis, om beschrijvendegeografische landbouwkennis ofomkennisovermaatschappelijke vragen.Inde
gevallen waarin het streekplan een complete argumentatie op basis van regelmaat
overneemt,gaathetdoorgaansomalgemenelandbouwkennis:beschrijvingen vanontwikkelingenindelandbouw enverklaringen daarvoor.
Bij argumentatiesopbasisvanregelsismetnamegeografische informatie aandeorde.
Dit geldtzowelvoorhetinzettenvankenniselementen indevormvandata, alsvoor het
overnemenvanheleargumentatieopbasisvanregels.
Pragmatischeargumentatieinhetstreekplanmaaktrelatiefveelgebruikvankennisover
fysiek ruimtelijke omstandigheden envankennisoverdemaatschappelijke vraag.Pragmatischeargumentatie,dieinzijn geheelwordtovergenomenheeft vooralbetrekking op
demeeringewikkelde algemene landbouwkennis enopkennisoverde maatschappelijke
vraag.
Kennisrol en concept
Is de rol die landbouwkennis in de argumentatie speelt, verschillend van concept tot
concept?Tabel 13.5geeft hiervan eenbeeld.Depercentages overalleconceptencorresponderen met tabel 13.3. De tabel laat zien dat in landbouw-strategische concepten
kennisgebruik vooral plaatsvindt door het gebruiken van complete argumentaties op
basis van regelmaat. Argumentatie op basis van regels komt relatief weinig voor. In
landbouw-ruimtelijke concepten ishetbeeldomgekeerd.Daar overheerst kennisgebruik
via argumentatie opbasis van regels.Het gaathierbij zowel omhet toeleveren van data
voor argumentaties alshet gebruiken vancomplete argumentaties opbasisvanregels.In
landbouw-ruimtelijke concepten wordt landbouwinformatie ook relatief veel gebruikt
voorhet leverenvandataineenpragmatische argumentatie.Landbouwinformatie speelt
inhet geheel van integraal-ruimtelijke concepten slechts eenkleine rol, zobleek uit het
voorgaande, maar als het wordt gebruikt, dan is dit met name via een rol als dataleverancierinzowelpragmatischeargumentatie alsargumentatieopbasisvanregels.
Tabel 13.5 Kenniselementen naar rol en concept
Type concept
Kennisrol
RMD
RMA
RGD
+
Landbouw-strategisch
0
+
Landbouw-ruimtelijk
0
+
Integraal- ruimtelijk

RGA
+

PRD

PRA

0

0
0

+
+

36
Alle (%)
10
14
22
10
Hierin is + meer dan 5 % boven het percentage voor alle concepten en -meer dan 5% daaronder.
RMD = levert data voor argumentatie opbasisvanregelmaat; RMA = levert complete argumentatie op basis van regelmaat; RGD = levert data voor argumentatie op basis van regels; RGA = levert complete argumentatie op basis van regelmaat; PRD = levert data voor pragmatische argumentatie; PRA = levertcomplete pragmatische argumentatie.
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Samenvattend kan worden gesteld dat er eentweetal heel duidelijke trajecten zijn voor
de relatie tussen informatie en concept (fig. 13.2). De eerste is het traject waarbij
algemene landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regelmaat wordt
ingebracht in het landbouw-strategisch concept. De tweede is die waarbij geografische
landbouwinformatie via een argumentatie op basis van regels wordt ingebracht in het
landbouw-ruimtelijke concept. Deze twee zijn duidelijk herkenbaar als heel specifieke
trajecten. Dat betekent niet dat ze ook belangrijker zijn. Daarop wordt in de volgende
paragraaf ingegaan.
INFORMATIE

Landbouw \
algemeen \

Landbouw \
geografisch \

CONCEPT

opbasisvan regelmaat

/ LandbouwJ strategisch

opbasisvanregels

/ Landbouw1 ruimteliik

Fig.13.2 Tweetrajecten voordeinzetvan informatie

13.5 Belangvan kennis voor de streekplanconcepten
De hiervoor onderscheiden vormen van kennisdoorwerking zeggen nog niets over het
belangvandezekennis.Omdaarmeerzichtoptekrijgen, zijn vijf gradatiesvanbelangrijkheid onderscheiden. Drieervan zijn duidelijk benoembaar; deanderetwee zijn overgangsgradaties. Van minder belangrijk naar meer belangrijk zijn deze drie als volgt te
omschrijven.
* Onbelangrijk onderdeel van argumentatie (puur illustratie).De functie is vooral om
de lezers van detekst op een gelijk niveau van informatie tebrengen. Voor een deel
van de lezers zal dat overbodig zijn, voor een ander deel niet. Bijvoorbeeld: een
algemene beschrijving van ontwikkelingen in de landbouw, zonder dat een verband
metproblemen, streekplannenofanderbeleidwordt gelegd.
* Belangrijk onderdeel van argumentatie. Deze groep kenniselementen neemt een positie in tussen de puur illustrerende kennis en de kennis die essentieel voor de
argumentatie is. Het gaat om belangrijke informatie, die nodig is omdat in
democratische verhoudingen de plannen argumentatief behoren te worden opgezet.
Maarzezijn ookweernietzobelangrijk dat deargumentatie onmogelijk zou worden
zonder dekennis.Neembijvoorbeeld het argument dat de landbouw steun vanuit de
ruimtelijke ordening nodig heeft vanwege het belang voor de regionale en lokale
economic Dit argument speelt in de Friese streekplannen een grote rol en wordt
daarin onderbouwd door vrij uitgebreide studies, maar hetzelfde argument had ook
met andereinformatie kunnenworden onderbouwd.
* Essentieel onderdeel voor argumentatie, argumentatie zou niet zonder deze kennis
kunnen. Dit is met name het geval als voorgestelde acties afhankelijk worden
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gemaakt van informatie overbepaalde situaties.Bijvoorbeeld de reservering van een
bepaald areaalglastuinbouw.
Deze paragraaf beperkt zich tot de kenniselementen die in het streekplan zelf zijn
ingezet.Kennis dieniet isgebruikt endekennis indeelnota's zijn inparagraaf 13.2aan
de orde gekomen. Tabel 13.6 geeft aan welk typen informatie meer en welke typen
minderbelangrijk zijn geweestvoorhetstreekplan.
Tabel13.6Belongvaninformatie
Type
Fys.ruimtelijk
Landb.geo. beschrijvend
Landb.geo.inteipreterend
Landb. alg. beschrijvend
Landb. alg. interpreterend
Maatsch. ruimtelijk
Maatschappelijke vraag

Onbelangrijk

Matig
belangrijk

Belangrijk

+
+
+

0

0

-

0

-

0

-

0

-

-

+

+

0

0

0

+

-

0

+

0

0

0

-

-

+

0

0

Zeer
belangrijk

EssenAlle
tieel (10O%=73)
+
+
+

12%
14%
27%
18%
15%
4%
7%

Hierin is +overtegenwoordigd, - ondervertegenwoordigd en o gelijk aanhet cijfer voor allebelangrijkheidsklassen; zietoelichtingtab.12.2.

De kenniselementen die puur een illustrerenderol hebben gespeeld omvatten relatief
vaakinformatie overdefysieke omgevingofgeografische informatie overdelandbouw.
Verderkan eenkenniselement alsonderdeelvaneenargumentatie zijn gebruikt, zonder
dat het om een belangrijke stap in de redenering gaat. Beschrijvende algemene landbouwkennis en kennis over de maatschappij-ruimtelijke omgeving komen relatief veel
voorindezegroep.
De kenniselementen die belangrijkzijn voor de argumentatie hebben vaak betrekking
op algemene, beschrijvende kennis over de landbouw en op kennis over de maatschappelijke vraag. Zeer belangrijkvoor de argumentatie was met name de algemene, interpreterende landbouwkennis.
Tenslottekaneenkenniselement eenessentielerolineenconceptvervullen.Hetis frappant dat deze categorie veel overeenkomst vertoont met de categorie onbelangrijk. Ook
daar nemen fysiek-ruimtelijke en geografische landbouwkennis een relatief belangrijke
plaatsin.
Overhet geheel gezienvaltopdatfysiek-ruimtelijke engeografische landbouwinformatierelatiefveelvoorkomtbij decategoriebelangrijk enbij decategorie onbelangrijk. De
algemene landbouwkennis en de kennis over de maatschappij-ruimtelijke omgeving en
demaatschappelijke vraag,speeltindemiddengroep eengroterol.Juistdezekenniskan
worden vervangen door andere kennis,die hetzelfde argument ondersteunt. Voor ruimtelijke kennis ligt het allemaal wat scherper. Deze is specifieker, dus het nut van deze
kennis draagt meer risico met zich mee: als tijdens het proces van voorbereiding een
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nieuw of anderbeleidsaccent naarvorenkomt isdezekennissneloverbodig. Met name
indestreekplannen vandejarenzeventigisditvoorgekomen.
Relatiemet kennisbronnen
Iskennis uit bijvoorbeeld statistieken belangrijker voor de argumentatie dan kennis uit
onderzoek? Is kennis uit eigen onderzoek belangrijker dan kennis uit uitbesteed onderzoek? Het antwoord op dit soort vragen komt naar voren intabel 13.7.Hier is de bron
vandeobjectkennisuitgezettegenhetbelangvoorde streekplanargumentatie.
Tabel13.7Belangvankennisnaarkennisbron
Typekennis
Algemenestatistieken
Onderzoekderden
Uitbesteedonderzoek
Eigenonderzoek

OnbeMatig
Belang- Behoorlijk EssenTotaal
langrijk belangrijk
rijk
belangrijk
tieel (100%=73)
+

+
+

o

-

o
+
o

o
o
+
-

o
+

14
29
30
27

Algemene statistieken en onderzoek van derden spelen een onbelangrijke of matig belangrijke rol in de streekplannen. Het uitbestede onderzoek speelt wel een belangrijke
rol voor de argumentatie. Echt essentiele kennis echter komt meestal uit eigen onderzoekvandeprovincievoort.
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KENNISIN PLANNINGSPROCESSEN

Hoe is nu eenproces van beleidsvorming te
ontrafelen? In onze theorie is in elk proces
van beleidsvorming eenrode draad te vinden,
die wij noemden 'hetproces van besluitvorming' en een daarmee vervlochten groene
draad, die wij noemden 'hetproces van beleidsontwikkeling'. Typerende begrippen tekenen elk dezerprocessen: zo is 'uitvechten'
typisch voor besluitvorming, 'uitdenken' typisch voor beleidsontwikkeling. Een bepaald
gebeuren in het proces kan echter tegelijk
'rood'en 'groen'zijn. 1

14.1 Inleiding
Inhet vorigehoofdstuk isnagegaanwelkerolkenniselementen vervullen indeverschillende streekplanconcepten. Deze concepten zijn het product van een beleidsproces. In
dit hoofdstuk staat de relatie tussen dit proces en de kermis (i.e. objectkennis over de
landbouw) centraal. Deze relatie is tweezijdig. Ten eerste gaat het om de functie van
kennis voor het planningsproces: welke rol hebben de verschillende kenniselementen
gespeeldbij keuzen diezijn gemaakt enstappen diezijn gezet?Tentweedegaathetom
deinvloed vanhetplanningsproces opde inzetvankennis.Dezetweerichtingen zijn in
depraktijk vandeanalysemoeilijk tescheiden.
Voorafgaand aan de analyse van de relatie tussen kennis en proces wordt het planontwikkelings- en co6rdinatieproces getypeerd (paragraaf 14.2). Deze typering maakt het
mogelijk om te onderzoeken of het omgaan met kennis uit onderzoek samenhangt met
hettypeplanningsproces (paragraaf 14.3en14.4).

14.2 Typering van het ontwikkelings-en coSrdinatieproces.
In deeltwee is innavolging van debestuurskundige literatuur (Kuypers, 1980; Hoppe,
1983) onderscheid gemaakt tussen het planningsproces als inhoudelijk ontwikkelingsproces, gericht op het oplossen van de interventie-opgave en het planningsproces als
coordinatieproces van wensen enbelangen, gericht ophet oplossen van de cofirdinatieopgave.Inhet ontwikkelingsproces gaathet omdevraaghoemenmet deproblemen en
mogelijke oplossingen is omgegaan, terwijl in het coordinatieproces de wijze waarop
actoren met elkaar omgaan centraal staat. Voor de typering van deze twee aspectprocessen wordt hieronder eenbeschrijvende typologie ontwikkeld. Vervolgens zijn de
1

Kuypers (1980)
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streekplannen hiermeegetypeerd.Ditisvooral gebaseerd opdeoordelenvandege'mterviewden.
Ontwikkettngsproces
De inhoudelijke ontwikkeling van eenstreekplan doorloopt een aantal stappen. In grote
lijnen zijn dezevoor elkruimtelijk planhetzelfde. De eerstestap (analyse) is gericht op
het verzamelen van allerlei inputs. Deze kunnenbetrekking hebben op inhoudelijk objectgericht onderzoek, overleg met maatschappelijke organisaties, inspraakprocedures,
vaststellen van debeleidsruimte, enz.Verder wordt alstweedestap (programma) al dan
nietgelijktijdig nagedacht eneenkeuzegemaaktoverhetkaraktervanhet streekplan, de
thema's die inhet planmoetenworden opgenomen, depositie van hetplan ten opzichte
van andere plannen, de uitgangspunten, kortom het 'programma van eisen' waaraan het
plan moet voldoen. De derde ontwikkelingsstap (ontwerp), is het ontwerpen van het
planzelf.
De ontwikkelingsprocessen van de verschillende streekplannen onderscheiden zich
vooral van elkaar wat betreft de invulling van deze stappen. Daarbij zijn de volgende
drietypenonderscheiden (fig. 14.1).
* Pragmatisch.Teneerstedeontwikkelingsprocessen diezichindeanalysefase richten
op standaardsurveys,vaak uitgevoerd door eenEconomisch-Technologisch Instituut,
in deprogrammafase ophet overnemen van sectorbeleid en in de ontwerpfase op de
vraaghoedeinprogramma's samengebundelde sectorwensenruimtelijk moetenworden afgestemd. Een dergelijk procesverloop is heel typerend voor de oudere streekplannen, zoalsRijn en Gouwevan 1967,maarook voor een aantal streekplannen uit
de tweedehelft van dejaren tachtig, alsreactie op de uitgebreide ontwikkelingsprocedures van de jaren zeventig en begin tachtig (tab. 14.1). De pragmatiek van de
oudere plannen had daarbij toch een iets ander karakter. Het pragmatisme van de
oudere plannen was nog sterk vakmatig gekleurd en had te maken met de relatieve
onervarenheid met het maken van streekplannen. Het latere pragmatisme heeft meer
te maken met de verminderde betekenis van de streekplanning en de opkomst van
andereplanningsvormen.
* Systematisch.Tentweede de ontwikkelingsprocessen waarin de analyse, programma
enplanontwerp heel expliciet worden onderscheiden enmethodisch nauwgezet wordendoorlopen.Deanalysefase iszeeruitgebreid enomvatuitgebreide inspraakprocedures enveel onderzoek. Deprogrammafase is expliciet, enmondtuit inomvattende
structuren van doelstellingen. De ontwerpfase omvat verschillende alternatieven
waartussen in sommige gevallen met een formele methode (meestal multi-criteria
analyse) een afweging wordt gemaakt. Dessing enRoetert Steenbruggen (1985) zien
binnen de systematische planontwikkeling nog twee varianten: een waarbij het ontwerpuitgaat vanknelpunten eneenwaarbij het ontwerpwordtgebaseerd opwaarden
of ruimtelijke potenties. Bekende voorbeelden zijn het door De Jong (1986) uitgebreidbeschreven streekplanFriesland van 1982ofhetstreekplan Twentevan 1985.
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Plan
Pragmatischplanontwikkelingsproces
Jherna^
thema^
.Jhema^
thema

Plan
Systematlschplanontwikkelingsproces

(jhema^)
Qhema)
Ran
(jhema^)

Thematischplanontwikkelingsproces
Fig. 14.1Drie typen planontwikkeling

Thematisch.Ten derdede ontwikkelingsprocessen waarin de analysefase thematisch
wordt ingevuld. De thema's worden ontleend aan eerdere streekplannen, analyses
buiten het streekplankader of eenpolitieke stellingname. Thematisch is hier zo ruim
opgevat dathieronder ook wordt begrepen eenprocesvanplanontwikkeling waarbij
wordt gewerkt vanuit een in een vroeg stadium gekozen ruimtelijk concept. Een
voorbeeld hiervan ishet streekplan vanNoord-Brabant van 1992,waarindewatersysteembenadering enhet casco-concept een belangrijke rol spelen. Niet ieder streekplan waarin thema's worden genoemd is tot deze groep gerekend (zoals het streekplanvoor Twentevan 1990).Voorwaardeisdatdethematische aanpakopalleaspecten duidelijk tot uitdrukking komt.Deprogrammafase van de thematische aanpak is
inhetalgemeen gerichtopvereenvoudiging, doorconcentratieopenbeperkingtotde
belangrijkste problemen, en zet zich af tegen de streekplannen van de tweede groep.
In deprogrammafase is deafstemming met andereplanvormen en depositie van het
ruimtelijk plan een belangrijk thema. De thematische aanpak stamt namelijk uit de
jaren negentig, waarin het streekplan zoekt naar eennieuwe positie naast de provin-
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ciale waterhuishoudingsplannen en milieubeleidsplannen. De ontwerpfase wordt
doorlopen opbasisvan decentrale thema's. Erwordtper deelgebied uitgewerkt. Het
planisderesultantevandethema-ofconceptuitwerking perdeelgebied.
Coordinatieproces
Voor een typering van het cofirdinatieproces wordt uitgegaan van de handelingsstijlen
diezijn beschreven indeeltwee.Het gaat daarbij om eentyperingvan dewijze waarop
de verschillende actoren (afdelingen, bureaus, teams, partners buiten de provincie) tijdens devoorbereiding met elkaar opereren. De typering heeft niet zozeer betrekking op
depretenties en verwachtingen die men aanhet begin van het proces had, maar op een
beeld achteraf van hoe het is gelopen. De volgende drie soorten coOrdinatieprocessen
worden onderscheiden.
* Communicatief. Bij communicatieve procescoordinatie staat het gemeenschappelijk
ontwikkelen van een visie centraal. Er wordt geprobeerd om andere partijen zoveel
mogelijk te latenmeepraten. Eris eengedeeld ideaaldat eenbrede, communicatieve
aanpak dejuiste is, wat overigens niet betekent dat alle partijen een gedeeld ideaal
voor de inhoud van het streekplan moeten hebben. Een voorbeeld is het streekplan
vanMidden-enOost-Brabant van1978.
* Cooperatief. Bij eencofiperatief coordinatieproces ismeergesloten gewerkt in interdisciplinaireteams.Dezebaseren zich nietzozeer op eeninhoudelijk of communicatie-ideaal, maar wel op basis van een teamgevoel. De werkwijze typeert zich door
kortelijnen, snelwerken,keuzenmakenopbasisvan eenduidelijke opdracht. Het is
eenwerkstijl diebijzowelonderouderealsrecentestreekplannen voorkomt.
* Strategisch. Een strategisch coordinatieproces kenmerkt zich door het strategische
spel tussen bureaus, afdeling, diensten en andere partijen. Dit moet niet negatief
opgevat worden: het kan zowel gaah om samenspel als tegenspel. Bij sommige
streekplannen is van meet af aan strategisch gewerkt; andere streekplannen zijn
getypeerd alsstrategisch coordinatieproces hoewel zezijn opgezet als communicatief
ofcofiperatiefproces(bijvoorbeeld hetstreekplanvanTwente 1985).
Binnen dezedriecoSrdinatieprocessen kan erook sprakezijn geweest van een theoretische of praktische fundamentele discussie. In een theoretische fundamentele discussie
worden interpretatiekaders, werkelijkheidsdefmities, en dergelijke ter discussie gesteld.
In een praktische fundamentele discussie gaat het over de normatieve uitgangspunten
vanhandelen.Ineenpraktijkgericht procesalsdestreekplanning, datplaatsvindt binnen
een bepaaldjuridisch kader, zal alleen in uitzonderlijke situaties een fundamentele stijl
tot ontwikkeling komen. Daarom is de fundamentele discussie niet opgenomen in het
typeren van het coordinatieproces als geheel. Welkan opbepaalde momenten een fundamentele discussie worden ingezet. Hetzelfde geldt voor het werken met verborgen agenda's.Ditkomtinelkstreekplanproces inmeerofminderematevoor.Maar, alleenin
uitzonderlijke gevallenzaldezevormvanhandelen eenprocesvanhetbegintothet eind
domineren. Zowel het werken met verborgen agenda's als het voeren van een funda-

Kennisinplanningsprocessen

143

mentele discussie zijn dan ook niet gebruikt om streekplanprocessen als geheel te
typeren.
Indeling vanplanningsprocessen naartype
Intabel 14.1 zijn deplannen ingedeeld naar ontwikkelings- en coSrdinatieproces. In de
bijlagen isaangegevenwaaromdeplannenzozijn getypeerd.
Tabel14.1 Typertngvanhet planningsproces
Coordinatieproces

Ontwikkelingsproces
Pragmatisch

Communicatief

Systematisch

Thematisch

Twente 66
Zd.Holland-oost 78
MO.Brabant 78
Friesland 82

CoOperatief

Rijn-Gouwe 67
Utrechtse Vallei 70
Twente 90
Zd.Holland-oost95

Strategisch

Utrecht 86
Zd.Holland-oost 87
Friesland 89

Friesland 94
Utrecht 94

Utrecht-oost 78
Twente 85

Nrd.Brabant 92

In de typering van de ontwikkelingsprocessen is de tijdgeestduidelijk te herkennen. In
dejaren zestig had deplanontwikkeling, zoalsRijn en Gouwe enUtrechtse Vallei, een
pragmatischkarakter, envonddezeplaatsinambachtelijke sfeermeteen communicatief
karakterwerdenopgesteld.Vervolgenskwameenperiodemet systematische streekplannen.De laatstedecennia wordt dethematische aanpakbelangrijk, maar een aantalplanningsprocessen krijgen ook weer eenpragmatisch karakter. Medehierdoor gaan cofipentieveprocescoordinatieenpragmatischeplanontwikkelingvaaksamen.

14.3 Functievan kennisin het planningsproces
Landbouwkennis kan op verschillende 'plekken' in een streekplanarena een
procesfunctie hebben(fig. 14.2):
* ter ondersteuning van de gedachtenvorming van landbouw-sectordeskundigen, -bureausof-afdelingen (SECTOR).
* dooronderwerpen opdeagendatebrengenofdaarbuitentehouden (AGENDA);
* doormateriaalteronderbouwing vankeuzenteleveren(ONDERBOUWING);
* doorideeenvoormogelijke plankeuzenteleveren (IDEE);
* doorplankeuzen exanteteevalueren (EVALUATIE).
* door expliciet in te spelen op wensen en belangen van partijen buiten de provincie
teneindehetdraagvlakvoorhetstreekplantevergroten (DRAAGVLAK).
* geenprocesfunctie (nietinfig. 14.2).
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Fig.14.2 Procesfuncties vankennis uit onderzoek

Vooral het leveren van materiaal ter onderbouwen van keuzen en het leveren van een
bijdrage aandeagendavormingkomenveelvoor(fig. 14.3).

Fig. 14.3 Verdelingvankenniselementen over de procesfuncties

Wordt de ene soort kennis nu anders inhet proces ingezet dan de andere soort kennis?
In tabel 14.2 wordt aangegeven hoe de verschillende kennistypen over de procesrolleh
zijn verdeeld.
Tabel14.2 Kenniselementen naarprocesfunctie
Procesfunctie
Typekennis
Sector Agenda Ideeen Onderbw. EvaluatieDraagvlak Geen
+
Fys.ruimt.
0
+
+
0
Landb.geo.bes.
+
+
Landb.geo.int.
+
+
0
Landb.alg.bes.
0
0
0
+
+
0
Landb.alg.int.
Maatsch.ruimt.
0
0
0
0
0
0
0
+
+
Maatsch.vraag
0
Hierinbetekent+ oververtegenwoordigd en -ondervertegenwoordigd. Zietoelichting tab. 12.2.

AUe
13%
13%
27%
16%
15%
4%
10%
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Sectorale gedachtenvorming
De eerste procesfunctie heeft betrekking op de rol van landbouwinformatie in de ideevonning van degenen die de landbouwinbreng in de streekplanning verzorgen. Zij
willenzelfgoed geinformeerd zijn ofhunkennisverbreden, eerzij eeninbreng leveren.
Het gaathierbij om landbouwinformatie die 'het bureauniet afkomt'. Dit lijkt in eerste
instantie eenvormvanhetniet gebruiken van informatie, maarvervultweldegelijk een
belangrijke functie, alleen al omdat men informatie achter de hand heeft. Het gaat
hierbijveelalombeschrijvende geografische landbouwinformatie (tabel14.2).
Agenda
De volgende procesfunctie is informatie als middel om bepaalde onderwerpen op de
streekplanagendatekrijgen ofdaarbuiten tehouden.Watbetreft de landbouw komt het
tweede vaker voor danhet eerste.Het gaatom 30procent van allekenniselementen. De
landbouwkennis die hierbij met name in het geding is, is algemeen en zowel
beschrijvend als interpreterend van aard (tabel 14.2). Het gaat bijvoorbeeld om een
algemene beschrijving van ontwikkelingen in het Europese beleid, gekoppeld aan de
boodschap dat dit het provinciaal niveau overstijgt en daarom buiten de
streekplanagenda moet blijven.
Onderbouwing
De volgende procesfunctie van kennis is het toeleveren van informatie voor het maken
van ruimtelijke keuzen in het streekplan. Deze functie komt veel voor: maar liefst 40
procent van alle kenniselementen. Inhoudelijk gaat het om het aanleveren van:
informatie over sterkte en zwakte van landbouwgebieden; gekwantificeerde ruimtelijke
claims; informatie over geschikte locatiesvoorbepaalde vormenvan landbouw. In een
enkelgeval gaathetookweleensomniet-ruimtelijke informatie, zoalsde invulling van
de norm 'levensvatbaar bedrijf. Andere voorbeelden zijn: de in elk streekplan terugkerende schattingvanderuimteclaimsvoorglastuinbouwenboomteeltinde streekplannen voor Zuid-Holland Oost; de uitgebreide landbouwkwalificaties in Utrecht; het onderzoek naar eenagrarischehoofdstructuur voorhet streekplanvoorNoord-Brabant van
1992;mogelijke locaties voor de fruitteelt inhet streekplan voor Utrecht van 1994. Bij
het laatste voorbeelden was het voor de acceptatie tevens vanbelang dat het onderzoek
(mede) door een landbouworganisatie zelf is uitgevoerd. Geografische interpreterende
landbouwinformatie is bij deze procesfunctie meer dan evenredig vertegenwoordigd,
evenalskennisoverdefysiek-ruimtelijke omgeving.
Ideeen
Een van de mooiste ninetiesdiekennis uit onderzoek aan hetplanningsproces kanbijdragen isdievanideeen -generator:hetleverenvaninformatie diebijdraagt aannieuwe
oplossingenvoorruimtelijkeproblemeninhetlandelijk gebied,bijvoorbeeld indevorm
vanvoorbeeldstudies.Niet zoveelkenniselementen hebben dezeprocesfunctie: vijf procent. Het gaat dan vooral om interpreterende algemene landbouwkennis en om kennis
over de maatschappelijke vraag. Een duidelijk voorbeeld van het laatste is het
onderzoek naar bedrijfsstijlen inde landbouw, dat met nameop de formulering van het
stuurconcept van een aantal streekplannen invloed heeft gehad. Een ander voorbeeld is
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de gedachte dat er door technologische groei en gelijk blijvende of tegenvallende
afzetmogehjkheden in de landbouw een aanzienlijke hoeveelheid landbouwgrond zou
vrijkomen voor andere gebruiksvormen,wat eerst bij de opstelling van de Vierde nota
ruimtelijke ordening en vervolgens bij een aantal streekplannen uit die tijd een
belangrijk discussiepunt isgeworden.Ditsoortkenniswordtmeestalnietdirectvertaald
in planconcepten, maar dient als voorbereiding op een creatieve sprang. Pas als de
planner eengebied 'indevingers'heeft komenerideeen losvoorruimtelijke concepten.
Hamel (1990) en ook Polet (1993) wijzen op de ongrijpbaarheid van dit proces, maar
latenzien dathetbelangrijk isdatdeontwerper eenvoorbereidend stadium doormaakt2
Hieruit kan worden afgeleid dat er geen eenduidig verband tussen kennis en ontwerp
bestaat in de zin dat een bepaalde soort of bepaalde hoeveelheid kennis leidt tot een
goed ontwerp. Weikanworden gesteld dat hetbelangrijk is dat deontwerper op de een
ofanderemanier eenprocesvanhetzich eigenmakenoftewelkennisverwerving most
doormakenomdeconceptontwikkeling voortebereiden.
Evaluatie
In een aantal streekplanprocessen zijn voorlopige planvoorstellen (alternatieven of
varianten) geevalueerd aandehandvanverschillendeteverwachten effecten, waaronder
die opdelandbouw.Drieprocent vanhet aantalkenniselementenheeft deze functie gehad. Dit waren streekplannen uit dejaren zeventig, waarin het uitwerken en evalueren
van alternatieven een belangrijke rol speelde. Zo zijn voor het streekplan van Twente
van 1985 de landbouwkundige gevolgen van een aantal stadsuitbreidingen geevalueerd.
De kennissoort die hierbij in het geding is, is vanzelfsprekend die van interpreterende
geografische landbouwinformatie.
Draagvlak
Deprocesfunctie draagvlak isvan eenheel andertype.Deze functie speelt zich af in de
relatietussen deprovincie en andere actoren.Kennis wordt soms ingezet om deze nietprovincialepartijen te laten zien dat er iets in nunbelangwordt gedaan. In deze studie
gaathetdanmetnameomlandbouworganisaties. Hetkomtvoordatkritiek vanuitlandbouwkringen wordt opgevangen door het uitvoeren van een onderzoek. Daarvan gaat
dan het signaal uit dat serieus rekening wordt gehouden met het landbouwbelang. Acht
procent van allekenniselementen heeft opdezemanier een functie inhet proces gehad.
Vooralkennisoverdemaatschappelijke vraagwashierbij aandeorde.
Geen procesfunctie
Tenslotte is een groep kenniselementen die geen rol heeft gespeeld in het proces: acht
procent.Hierbij gaathetvooral ombeschrijvende landbouwinformatie, zowel algemeen
2

Hamelheeftuitgebreidonderzoekgedaannaarhetdenkenvandearchitect(1990).Hijlaatziendathet
ontwerp-proces hetvolgende stramienvolgt:(i)hetverzamelen enanalyseren vaninformatie overplanningsobject,omgevisg,wensenvanbetrokkenen,redenenachterdeontwerp-opdracht, enzovoort;(ii)het
synthetiseren van deinformatie doorhetopstellen van eenprogramma; (iii)hetontwerpenzelf.Binnen
elk van deze drieworden de stappen orientatie -uitvoering -evaluatie gezet. Hamel laatzien datarchitectenbij het ontwerpen van eengebouw, "noodzakelijk" (dat wil zeggen vanuit de fundamentele kenr
merkenvanontwerp-problemenenstructuurvanhetgeheugen)ditmodelvolgen.Ditblijktooktegelden
voorarchitectendievanzichzelfvindendatzijongestructureerdwerken.
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als geografisch van aard.Bijvoorbeeld: eenbeschrijving van de landbouwkundige ontwikkeling voor het hele streekplangebied, weergegeven in een paar kengetallen. Deze
kenniselementenkunnenwelweereenillustrerenderolindestreekplantekst vervullen.

14.4 Relatietussen typeplanningsproces en procesfunctie
Dekennisfuncties die indevorigeparagraaf zijn weergegeven komenniet zondermeer
totstand.Zezijnmedeafhankelijk vanhetkaraktervanhetproceswaarinzewordengebruikt. Wat is nu de relatie tussen de procesfunctie van kennis, die in de vorige
paragraaf zijn beschrijven en het typeplanningsproces? Tabel 14.3 geeft eenbeeld van
deze relatie. Hierbij is voor iedere combinatie van ontwikkelings- en coordinatieproces
gekeken wat voor functie kennisvoorhet procesheeft gespeeld. Alleenbij het thematischeontwikkelingsproces isvanwegehetbeperktaantalplannengeennader onderscheid
gemaaktnaarcoQrdinatieproces.Indetabel isweergegeven ofhet aantal kenniselementen in een bepaald veld hoger of lager is dan mag worden verwacht op grond van de
randtotalen.
Tabel 14.3 Kenniselementen naarprocestype enprocesfunctie (aandeel inprocenten; 100% =
91 kenniselementen)
Procestype
Ontw./coord.
Pragm/cobperatief
Pragm/strategisch
Syst/conimunicatief
Syst/strategisch
Thematisch
Totaal

Procesfunctie
Sector

Agenda

0

-

0

+

0

0

0

+

0

+
+
-

0

0

+

7%

30%

5%

0

Ideeen Onderbw.
0

Eval.

Draagvlak

0
0

Geen

Alle

0

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

-

13%
15%
31%
19%
20%

39%

3%

8%

8%

100%

Hierin is:+meer kenniselementen dan verwacht; -minder kenniselementen danverwacht; o evenveelkenniselementen alsverwacht; ziebijlage 21voorberekening verwachtingswaarde.

Allereerst laat de tabel zien dat inpragmatische planontwikkelingsprocessen ernauwelijks een rol voor kennis is bij de agendavorming. Bij pragmatische processen speelt
kennis wel een grote rol bij de onderbouwing van plannen. Dit laatste is een duidelijk
verschil met de beide systematische processen, waarin slechts weinig kenniselementen
zijn ingezetvoordeonderbouwingvanplannen.
Bij een systematisch werkproces dat gepaard gaat met een communicatief cofirdinatieproces,vervultkennisrelatiefvaakeenrolbij degedachtenvormingvan sectordeskundigen. In systematische planningsprocessen met een strategisch karakter daarentegen
speelt kennis vaak een rol in de agendavorming. Bij deze soort processen komt het
weinigvoordatkennishelemaalgeenrol speelt.
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Ookinthematischeplanningsprocessen komthetweinigvoordatkennisgeenrol speelt.
Verderblijkt erinthematischeplanningsprocessen eengroterolvoorkennisbij deideevormingte zijn.
Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat het soort proces invloed heeft op de
manierwaarop vankennis gebruikwordt gemaakt. Met name inthematischeplanningsprocessen wordt kennis adequaat ingezet,watblijkt uit de groterolbij de idee-vorming
en uit het gegeven dat het weinig voorkomt dat kennis uit onderzoek niet wordt
gebruikt.

Hoofdstuk 15

ORGANISATIEENCULTUUR

ErhoeftniemandoptepromoverenJ

15.1 Streekplanorganisatie
Dezeparagraaf gaat overhet effect vandeorganisatie opdeinzetvankennis inhetproces van planvorming. Organisatie wordt hier opgevat als de wijze waarop het streekplanproces is ingericht in werkgroepen, commissies, enzovoort. De streekplanorganisatiewordt inhetanalysekader alscontextuelefactor voordekennisinzet beschouwd.
Ontwikkeling in organisatorischecontext
Watbetreft deorganisatorische context zijn erduidelijkeovereenkomstentussenprovincies. Zij hebben de afgelopen dertig jaar een vergelijkbare organisatorische ontwikkeling hebben doorgemaakt.Deze ontwikkeling wordt hieronder eerst in algemenezinbesproken.Erkunnendaarbij vierperiodesworden onderscheiden.
* PeriodeI (ongeveer 1965tot 1975)kenmerkt zich door een organisatiestructuur met
veel overleg. Onderzoek wordt in sommige streekplannen door EconomischTechnologische Instituten uitgevoerd. Informatie wordt veelal gehaald uit de eigen
organisatie:bij collega's oppersoonlijkebasis.
* In periode II (ongeveer 1975 tot 1985) is de organisatiestructuur volgens een
ideaalmodel opgezet. Voorbeelden hiervan vormen de streekplannen van Twente,
Frieslanden MiddenenOost-Brabant.Erwordenenormveeloverlegorganen, werkgroepen encoSrdinatiegroepeninhetlevengeroepen.
* PeriodeIII (ongeveer 1985tot 1990)kenmerkt zich doorbestuurlijke decentralisatie,
financiele inkrimping en instrumentele globalisering. Er is een sterke reactie op de
vorige periode, met een grote behoefte aan snelle herzieningen van streekplannen.
Ditkomt ooktotuiting inde streekplanorganisatie: kleineteams,die interdisciplinair
zijn samengesteld, ontwikkelen de plannen. Verder maken veel provincies in deze
periode een organisatorische omslag door, waarbij Provinciaal Planologische Diensten en Griffies verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen diensten die zowel de beleidsvoorbereiding alsdebeleidsformulering doen,metnamenwaarinmeestel woordenalsruimteofgroen zijn opgenomen.
* PeriodeIV (ongeveer 1990tot 1995)kent eennieuw elanvanuit deideeen overintegraleomgevingsplanning. Dezeperiode kenmerkt zich ook door allerlei vormen van
bestuurlijke vernieuwing, waarbij processen van onderop meer kans krijgen. Voor1
Letterlijk citaat uiteenofferte-aanvraag vaneenprovincie, illustratie vandehoudingtenopzichtevan
onderzoek.
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beelden hiervan zijn Waardevolle Cultuurlandschappen en ROM-gebieden. Ook de
streekplanning gaat mee in deze vernieuwingen. Er wordt meer integraal gewerkt,
veel meer met interdisciplinaire streekplanwerkgroepen. Bovendien zijn voor zaken
die in voorgaande perioden veel discussie opriepen, zoals het landbouw-natuur
vraagstuk, op nationaal niveau (financigle en afspraken) kaders gesteld, waardoor
discussies op streekplanniveau niet meer nodig zijn of beperkt kunnen blijven.
Inhoudelijk is er in de planning behoefte aan nieuwe concepten voor integratie van
ruimte,water enmilieu. De streekplanorganisatie bouwt voort opde ontwikkeling in
periode HI,wat inhoudt dat erveelmet thematische en integrale werkgroepen wordt
gewerkt. Deze werkgroepen sturen ook de kennisverwerving uit onderzoek aan. In
deze periode is de bestuurlijk beschikbaar gestelde tijd voor de streekplanvorming
meestal duidelijk vooraf begrensd en inieder gevalveelkorter dan in periode II. De
aanpakvanperiode IVheeft geleidtot eenreductievandekostenvanhetmakenvan
eenstreekplan, zekertenopzichtevanperiode II.Alsillustratie:naar schattingkostte
de voorbereiding van het streekplan Friesland van 1982 negen miljoen, terwijl dat
van 1994 twee miljoen kostte (mondelinge mededeling M.J. de Jong, provincie
Friesland).
In het algemeen kan worden geconstateerd dat een nieuwe organisatievorm vaak een
reactie is op de nadelen van de streekplanorganisatie in de voorgaande periode. In de
loop derjaren zijn onderzoeksafdelingen verdwenen. Daar tegenover staat de opkomst
vanGIS-afdelingen ofinformatieafdelingen. Inhetalgemeenstaatofvalthet succesvan
dergelijke afdelingen methungerichtheidopTdanten'binnenhuneigenorganisatie.
Effect opkennisinzet in de streekplanning
Een organisatie waarin sectorale werkgroepen een grote rol spelen, roept een bepaald
soort onderzoek op: sterk intern sectorgericht en vaak ook gericht op het ondersteunen
van bepaalde sectorbelangen. Strategisch handelen wordt gestimuleerd. Sectorale
werkgroepen gebruiken kermis uit onderzoek als munitie om andere sectoren te
bestrijden. Andersom wordt eendergelijke structuurook instandgehoudenbij degratie
vanstrategischhandelen.
Een organisatiestructuur die meer rond thema's is opgebouwd stimuleert veel meer
interdisciplinair endaardoor vernieuwend onderzoek. Inrelatiemet eenveel groter tijden kostenbewustzijn stimuleert dat er veel meer zaken zelf worden uitgezocht. Er is
geentijd ofgeldomvragenalteuitgebreidte(laten)onderzoeken.Datbetekentdatveel
gebruik wordt gemaakt vanbeschikbarekennis en dat er eenbehoefte is aan on linebeschikbare informatie.

1S.2 Organisatiecultuur
Frissen (1989) maakt in zijn onderzoek naar de relatie tussen organisatiecultuur en
informatisering onderscheidtussenviercultuuropvattingen:
* cultuuralscontingentiefactor, d.w.z.alscontextvooreenorganisatie;
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* cultuuralssubsysteem,d.w.z.alsdeelvandeorganisatie;
* cultuuralsaspectsysteem,d.w.z.alsfacet vanalledelenvandeorganisatie;
* deorganisatie als cultured fenomeen, d.w.z. deheleorganisatie wordt als onderdeel
vandehelecultuurvandesamenlevinggezien.
Cultuur in het genremodel
De organisatiecultuur wordt hier opgevat als de houding en instelling van waaruit de
streekplanners werken en die in het kader van het genremodel voor planning zijn te
beschouwen als specifieke invulling van de regels die het genre planning aan het
(taal)handelen stelt. Eerder is de term "heersende bureaufilosofie' gebruikt. Deze
opvatting sluit aan bij de derde opvatting van cultuur volgens Frissen. Zo gedefinieerd
komt de organisatiecultuur sterk overeen met Schutz' begrip social knowledge. In het
begrip social knowledge ligt een kennisopvatting besloten die aansluit bij de
omschrijving van kennis in deel een, waar kennis is gedefinieerd als het product van
publieke en ervaringskennis. Met name ervaringskennis ligt dicht aan tegen het begrip
socialknowledge.
Cultuur in het analysekader
De genreregels in de conceptuele wereld mogen niet worden beschouwd als een set
richtlijnen dieindehoofden van actoren aanwezig zijn, maaralsde structuur,dieinhet
nandelen zelf opgesloten zit en daarin ontdekt en daaruit gereconstrueerd kan worden.
Ook alkunnenderegelsinprincipeveranderen, tochmoetinhet oogworden gehouden
dathethierbij tochomvrij fundamentele processen gaat.Veranderingenkunnenjarenin
beslag kunnen nemen of gepaard gaan met eengrote cultuurschok. Dat impliceert voor
dehiema volgende analysedat de organisatiecultuur indepraktijk voor een streekplanprocesalscontextuelefactor kanwordenonderzocht.Deveranderingen dieplaatsvinden
indewereldvangenreregels,komenweltotuitdrukking indeverschillentussendevier
onderscheiden perioden.
Inperking tothouding ten opzichtevanonderzoeken landbouw
Omdat het volledig beschrijven van culturen in de verschillende streekplanorganisaties
veel verder gaat dan het doelvan deze studie,beperkt deze studie zich tot twee thema's
die belangrijk zijn voor de rol van landbouwonderzoek bij de streekplanvorming. Het
eerste thema betreft de houding van de streekplanners ten opzichte van onderzoek; het
tweedethemabetreft dehoudinginde streekplanorganisatie tenopzichtevan landbouw.
De informatie hierover is gebaseerd op interviews met streekplanners die nauw
betrokkenzijn geweestbij de 16streekplanprocessen dieindezestudiecentraalstaan.
Houding ten opzichtevandeinzetvan kennis
De algemene houding ten opzichte van kennis als algemeen maatschappelijk
verschijnsel kan alsvolgt kortworden gekenschetst. In deperiode I (1965 - 1975) was
er sprakevan een zeker ontzag voorkennis:kennisvergaren was daarmeeduidelijk een
'eigenwinkel'. In periode II (1975 - 1985) werden de verwachtingen eigenlijk nog hoger. In de daarop volgende periode III (1985 - 1990) kwam een terugslag: er werd
duidelijk neergekekenopdeinzetvankennis.Indelaatsteperiode(1990-1995)komen
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anderevormenvankennisergindebelangstellingtestaan:kennisalsneerslagvanleren
van detoekomst (d.m.v.prospectieve of projectieve scenario's) en kennis alsbron voor
nieuwe planconcepten. De algemene ontwikkeling in de houding ten opzichte van
onderzoek die in hoofdstuk 3 is beschreven, is dus duidelijk in de onderzochte
planprocessen teherkennen.
De houding ten opzichte van onderzoek kan het beste worden getypeerd per provincie,
en niet per streekplan. Binnen provincies hebben namelijk leerprocessen plaatsgevonden,dieenerzijds eenreactiezijn opvorige streekplannenendaarin duseen eigen
dynamiek vertonen en anderzijds niet onberoerd zijn gebleven door het algemene
culturele klimaat in de ruimtelijke ordening en dus ook een gemeenschappelijke
dynamiek vertonen. De wijze waarop de provincies zijn meegegaan in algemene
ontwikkelingen verschiltvanprovincietotprovincie.
Indemanierwaaropprovincies met deze algemene ontwikkeling omgaan,kan grofweg
een tweedeling gemaakt worden tussen de drie provincies (Friesland, Overijssel en
Noord-Brabant) buiten deRandstad endetweeprovincies (Utrecht enZuid-Holland) in
de Randstad. De eerste drie provincies hebben een ontwikkeling doorgemaakt van een
houding waarin veel van onderzoek werd verwacht en men het nodig of logisch vond
dat er onderzoek zou plaatsvinden, naar een meer passieve houding waarin onderzoek
wordt opgevat als het opsporen van gegeven informatie. Dezelfde provincies zagen
onderzoek in eerste instantie met name als sectoractiviteit. Sectorale bureaus of
sectoralewerkgroepen doenhet onderzoek, zowas de algemene houding. Iedereen doet
ofzorgtvooruitbestedingvanonderzoekwaarhij ofzijverstandvan heeft.
DemeerprovinciesUtrecht enZuid-Holland vertoneneenmeerconstante ontwikkeling.
Bij deze provincies is de houding ten opzichte van onderzoek meer instrumenteel.
Onderzoek wordt ingezet voor specifieke vragen die ad hoc kunne opkomen. Dit laat
zichmogelijk verklarenuitdesterkegerichtheidopdepolitiek (TenVelden, 1986).
Deprovincies Overijssel enFrieslandhebbenwatmeereentraditievanuitbesteding van
onderzoek; de provincies Utrecht en Zuid-Holland doen in het algemeen meer zelf. In
de periode 1985-1990 had de provincie Friesland een onderzoeksstatuut, waarin de onafhankelijkheid was vastgelegd van een onderzoeksafdeling die uit het ETIF
voortkwam. In een aantal provincies hebben afspraken met opgeheven Economisch—
Technologische Instituten nog langdurig een rol gespeeld in het uitbesteden van
onderzoek.
Houding ten opzichtevanhet soort kennis
Bij alle provincies heerst de opvatting dat vooral geografische informatie nuttig is. Informatie die inkaarten is vastgelegd leent zich immers gemakkelijker voor het ontwikkelen van een ruimtelijke plan. Het gaat hierbij niet alleen om praktische voor- en nadelen,maar ook om een cultuurverschil tussen landbouw-deskundigen en planvormers.
Landbouwmedewerkers werken minder vanuit een kaartcultuur dan planners. Dat
betekent datinde streekplanprocessen waarin landbouwmedewerkers kennisverwerving
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aansturen vaak ruimtelijk ongedifferentieerde informatie wordt gegenereerd. De planvonners kunnen hiervervolgensweinigmee,watdoorwerkt inhunhouding ten opzicht
vankennisalszodanig.
Houding ten opzichtevanlandbouw
Dehouding tenopzichte van de landbouw staatmedeonder invloed van de veranderende maatschappelijke waardering van de landbouw. Hiervan mag worden gesteld dat
dezeindeloopvandeperiode 1965- 1995duidelijk minderpositiefis geworden, zeker
in ambtelijke kringen. Deze afnemende waardering voor de landbouw is samengegaan
met eenmeer offensieve strategievan de natuur- enmilieubescherming. Tegen deze algemene maatschappelijke achtergrond verschilt de houding ten opzichte van de landbouw binnen en buiten de Randstad-provincies. In de Randstad-provincies ZuidHolland enUtrecht isdepositievandelandbouw inhet streekplanapparaat vanbeperkte
betekenis.Dit komttot uiting in de status van de landbouwkundige bureaus, demanier
waarop er naar landbouw wordt gekeken, enzovoort. Bij de overige provincies is de
landbouw in het beleid weliswaar van grote betekenis, maar komt dit toch niet altijd
naar voren in de cultuur van deplanningsafdelingen. Deze vervullen namelijk vaak een
rol in het articuleren van de opkomende maatschappelijke waardering voor natuur en
landschap binnen het provinciale apparaat. Grof samengevat: buiten de Randstad
hebben de planvormers een afwijkende cultuur, terwijl in de Randstad-provincies de
landbouwmedewerkers eenafwijkende cultuurhebben.
Conclusie
In de Randstad-provincies gaat het meer om instrumentele kennisinzet. Daar, waar de
landbouw minder gewicht krijgt, is kennis uit landbouwonderzoek de verantwoordelijkheid van de landbouwdeskundige of het landbouwbureau. Kennis uit landbouwonderzoek levert geen hevige discussie op omdat de landbouw in het ruimtelijke
planningsapparaat eenondergeschiktepositie heeft.
Buiten de Randstad-provincies kan onderzoek nog wel eens hevige discussie oproepen,
juist omdat de landbouw eenbelangrijk 'item'is.Discussies ontstaanvaakdoordat meer
ruimtelijke onderzoek, dat door planners is geinstigeerd, door landbouwbureaus of een
landbouw-mindedbestuurnietwordt geaccepteerd.
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SLOTSOMDEELDRIE:RUIMTELIJKEKWALIFICATIESEN
VERNIEUWENDEINZICHTEN

Degene dieonderzoekerswerk verricht ten behoeve van deplanologie, dientzich(..) voortdurendindachtigtezien van hetfeit,dotdefaculteit van 'Wesenschau' voorwaarde is voor
succesvolplanologisch werk De vergelijking
dringt zichhieropmetde litteratuur, waarin
demeesterwerken van schrijvers (..)het verre
winnen in hun 'Wesenschau' van de werkelijkheid. (..)Van welkeaarddegegevensook
zijn, deplanohogheeftbehoefteaaneen geografischgebondenvoorstellingervan.'

Devraagstellingvanditderdedeelisinhoofdstuk 4alsvolgt geformuleerd:
* Hoewordt landbouwkennis uitonderzoek inde streekplanvoorbereiding gebruikt?
* Wat valt hieruit te leren voor de positionering van en opgave voor onderzoek in
planning?
In het kader van de eerste deelvraag wordt in dit hoofdstuk een korte concluderende
terugblik op het voorgaande gegeven. Vervolgens wordt, als antwoord op de tweede
deelvraag, het verband met de theoretische positionering van deel twee gelegd.
Tenslottewordt ingegaan opdeconclusiesvanditdeelinrelatietotdeals uitgangspunt
gekozen kennisopvatting.
Conclusies ten aanzien van kennisgebruik
Uitdeanalysesvanditdeelkomtnaarvorendatinde streekplanning gedurendedeperiode 1965-1995 de aandacht voor fysiek-ruimtelijke kennis is verminderd. Voor kermis
van de maatschappelijke vraag en van de maatschappij-ruimtelijke omgeving van de
landbouw is steeds meer belangstelling gekomen. Daarnaast is de kennisinzet geografischspecifieker geworden.
Oppervlakkig beschouwd kan worden gesteld dat de meeste informatie uit onderzoek
die in de onderzochte streekplanprocessen is gegenereerd, wel op de een of andere
manier is gebruikt, omdat er altijd wel iets meewordt gedaan. Aan de andere kant kan
op basis van hetzelfde materiaal worden gesteld dat onderzoek vrijwel niet wordt
gebruikt, omdat het vrijwel nooit een beslissende rol speelt in de besluitvorming. De
werkelijkheid ligtinallerleigradatieshiertussen.
Voor het beargumenteren van landbouw-strategische concepten in de streekplannen is
vooral gebruikgemaaktvaninterpreterende informatie, veelmeerdanvan beschrijvende
' DeCasseres,1954
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informatie. In de argumentatie achter landbouw-ruimtelijke concepten speelt informatie
overdelandbouwstructuur enfysiek-ruimtelijke productieomstandigheden eengroterol.
Verder mag worden geconcludeerd dat basisgegevens essentieel zijn voor de
argumentatie in streekplannen, mitszeruimtelijk gedifferentieerd enkwalificerend zijn.
Bijvoorbeeld: een indicator 'sterke landbouw' is relevanter dan een indicator 'aantal
hectare per bedrijf. Informatie uit landbouwonderzoek wordt zelden ingezet voor de
onderbouwing van stuurconcepten. Dit komt doordat met name stuurconcepten eerder
opinformele enopervaringskennisdanopformele enobjectkennis zijn gebaseerd.
Tweebelangnjkeprocesfunctiesvanlandbouwonderzoek zijn:
* landbouwkennis zeteenonderwerpopdeagendaofhoudtdit ervan af;
* landbouwkennis levertbasisinformatie voorhetonderbouwen vankeuzen.
Dewijzewaarophetstreekplanproces isgeorganiseerd, heeft eenduidelijk effect ophet
gebruik van onderzoek. Een organisatie van het streekplanproces langs lijnen van bureausof afdelingen, diecorresponderen metbepaalde maatschappelijke belangen, genereert monofunctioneel onderzoek, dat wordt benut om eigen standpunten te onderbouwen en te verdedigen. In dertigjaar streekplanning onder de WRO is er een verschuiving geweest naar een minder omvangrijk en meer multidisciplinair organisatiemodel.
Dit, gecombineerd met een grotere behoefte aan snelle afronding van processen, betekent dat erminder onderzoek tijdens hetplanningsproces zelfwordt gedaan, dat het onderzoek eenmeer thematisch karakter krijgt en dat er een grotere behoefte ontstaat aan
basisinformatie dietealientijde teraadplegenis.
Deinvloedvandeorganisatiecultuurophet gebruikvankennisuitonderzoekisindeze
studie toegespitst op de houding ten opzichte van de landbouw en de houding ten opzichtevanonderzoek. Watbetreft dehoudingtenopzichtevandelandbouwblijkt datde
organisaties waarin de landbouw eenminder belangrijke plaats inneemt,toch meer onderzoek latendoendat gerichtisopinhoudelijke aspectenvandelandbouwkundige ontwikkeling. Debenutting van dit onderzoek ligt dan ookbij de sectorspecialist. De houdingtenopzichtevanonderzoek isergveranderd indeloopderjaren.Daarbij blijken er
verschillen tussenprovinciesbinnen enbuiten deRandstad. Inhetverleden (jaren 60en
70) waren er buiten de Randstad veel hogere verwachtingen van onderzoek; de laatste
tijd (jaren 80en90)isditverschilduidelijk minder.
Wanneeris er sprake van een effectieveinzet van kennis uit onderzoek?Voor een samenvattend beeld wordt de theorie over agendavorming van Kingdon (1984) gebruikt.
Kingdon steltdatdrieaspectenbij elkaarmoetenkomen,wileenonderwerp opdeagendakomen. Ten eerstemoet er eenprobleem zijn enmoet dit probleem eenbepaald stadium van emst hebben bereikt. Ten tweedemoeten ermogelijke oplossingen voorhanden zijn. Zonder mogelijke oplossing verdwijnt eenprobleem snel van de agenda. Ten
derdemoetervanuit depolitiekbelangstelling zijn voordeproblemen.Dezedrieaspecten kunnen worden vertaald voor kennisinzet als: aanwezigheid van eenkennislacune;
beschikbaarheidvanadequatekennis;behoefte vanuitdeplanningscontext.
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* De echte kennislacunes lagen in de jaren zestig en zeventig vooral in de
basisinformatie. Dit geldt echter voor beleidssectoren als natuur en landschap veel
sterker dan voor de beleidssector landbouw, waarvoor met enige moeite wel aan
informatie vieltekomen.Indejaren tachtig ennegentig zijn dekennislacunes m.b.t.
landbouw verschoven naar thema's die te maken hebben met de relatie tussen landbouw en de maatschappelijke en maatschappij-ruimtelijke omgeving. In de vorige
hoofdstukken is duidelijk geworden dat hieraan mede een organisatorische en
culturele ontwikkeling ten grondslag ligt. De streekplanorganisatie is minder
sectoraal geworden en er is een algemeen culturele verschuiving naar intersectorale
ruimtelijke problemen opgetreden.Kennisdiedezelacuneshetbest kanvullen werkt
in het algemeen het sterkst door. Vandaar ook de goede doorwerking van
geografische informatie.
* Kenniswordt eerderingezet alsdezebeschikbaaris.Beschikbaarheid kanbetrekking
hebben opaspectenvantoegankelijkheid enontsluiting,maarookophetbestaan van
de kennis als zodanig. Daarbij speelt ook een rol of er inspiratiebronnen, modellen
voor het resultaat beschikbaar zijn. Voorbeelden uit andereprovincies helpen om de
eigenbehoefte aanonderzoek te articuleren. Belangrijke inspiratiebronnen indit verbandzijn ookdeonderzoeksactiviteiten van deRijksplanologische Dienst.Denotitie
Ruimtelijke Perspectieven bijvoorbeeld, waarinhet ideenaarvorenkwamdat erveel
grond uit de landbouw zou vrijkomen heeft veel invloed gehad op onderzoek in de
toen lopende streekplanprocessen. Een ander voorbeeld ishet landbouwkwalificatieonderzoek Utrecht uit dejaren tachtig, dat als model voor een vergelijkbaar onderzoekindejarennegentiginOverijssel diende.
* Dederde factor dievanbelang isvoor eeneffectieve kennisinzet, ishetbelangbij of
belangstelling vanuit deplanningscontext.Vooral als een dergelijke behoefte in een
vroeg stadium van planvorming manifest wordt kan kennis uit onderzoek een grote
impact hebben. Ditbleekbijvoorbeeld bij eenonderzoek inhet kader vanhet streekplanUtrecht van 1994,waarmennietuit devoetenbleek tekunnenmet deProvinciale Landbouwontwikkelingsnota.
Welkeinformatie draagt het meestebij aan de kwaliteit van streekplannen? Het gaat
hierbij niet om de kwantitatieve vraag of meerinformatie tot betereplannen leidt, want
dat is letterlijk genomen een onzinnige vraag, omdat er natuurlijk een bepaald punt is
waarboven meer informatie geen toegevoegde waarde heeft. Het gaat om de
kwalitatieve vraag wat voor soort onderzoek tot betere plannen leidt. Betere plannen
wordt daarbij opgevat als: een oplossing voor ruimtelijke problemen biedend en
tegelijkertijd consensus in conflicten brengend (Van der Aarsen, De Haas, Van de
Klundert, 1995).Tegendeachtergrond vanhet doorKingdon ge'mspireerdemodelvoor
dedoorwerking van onderzoek kan iniedergevalgesteld worden,dat devolgende twee
typenonderzoekduidelijk bijdragen aandekwaliteitvandeplanvorming.
* Ruimtelijke kwalificaties. Er blijkt een enorme behoefte te bestaan aan ruimtelijke
basisinformatie in bewerkte vorm, die geschikt is om ruimtelijke concepten op te
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baseren. Wil dit soort informatie echt bijdragen, dan moet deze duidelijk
kwalificeren, dus aangeven hoe gebieden er landbouwkundig voorstaan (actueel of
potentieel), inclusief het aanleveren van normen hiervoor, en tevens moet de
ruimtelijkeresolutie van de kennis passen bij de ruimtelijke resolutie van het plan.
Goedpassenhoudtindatdeinformatie ietsgedetailleerderisdanhetplan.
* Vernieuwendeinzichten over de ontwikkelingenin de landbouw in relatie tot de
maatschappelijke omgeving. Het gaat hierbij om de echte 'eye-openers', die een
nieuw aspect naar voren brengen dat tot dan toe over het hoofd was gezien. Het
aspectmoetnatuurlijk weleenruimtelijke relevantiehebbenenookinditopzicht iets
nieuwsbrengen.
Geldtdit ookvoorkennisgebruikinhetalgemeen?Deze studiebeperkt zichtot objectkennis over de landbouw. Devraag isofconclusies daarover,zoalsdiein devorige paragraafzijn getrokken,algemenegeldigheidhebben.Kanvoorkennismetbetrekking tot
bijvoorbeeld natuur ofmilieu het zelfde worden gezegd? Uit sommige interviews komt
naarvorendatmetnameinformatie overnatuurwaarden eenessentieel kenniselementis
inhet ontwikkelingsproces vanveelstreekplannen indejaren zeventig entachtig. Voor
streekplannen van eind jaren tachtig en begin jaren negentig geldt hetzelfde voor
informatie over het milieu. Inbeide gevallen kwam duidelijk naar voren dat informatie
ruimtelijk kwalificerend zoumoetenzijn. Erwas ereen enormebehoefte aan ruimtelijk
gedifferentieerde informatie overde (natuur-, milieu- enlandschaps)kwaliteiten van gebieden,enoverderelatietussenkwaliteitenenvervuilingsbronnen.
Relatie met deeltwee
Watleertdeanalysevandeeldrienuoverdeconclusiesdieindeeltweezijn getrokken?
Daarinwerdbenadrukt datdeopbouw vankennisbinnen een instelling verloopt viahet
dagelijks handelen van de planners. Het dagelijks handelen kan bestaan uit onderzoek
begeleiden, rapporten lezen, bespreken, enzovoort. Dit wordt duidelijk bevestigd door
de streekplananalyses, waaruit blijkt dat onderzoek dat door de provincies zelf is
uitgevoerd veel sterker doorwerkt. In dat soort onderzoek valt onderzoekshandelen en
planningshandelen vrijwel samen.
Verder stelt deel twee dat een echte ontmoeting pas tot stand komt als de genres planning enonderzoek afwijken vandekernvanhun activiteiten.De streekplananalyses ondersteunen deze gedachte uit het ongerijmde. In de gevallen waarin de onderzoekers
zich puur als onderzoeker opstellen enplanners zich puur alsplanners opstellen, dan is
dedoorwerkingvanonderzoek doorgaansbeperkt gebleven.
Inhoeverre functioneert hetindeeltweegeformuleerde leermodelindepraktijk? Erzqn
ineenpaar streekplannen voorbeelden vanonderzoekwaarvan deresultaten goed inhet
streekplan hebben doorgewerkt, doordat vertegenwoordigers vanuit de landbouwsector
en vanuit de provincie gezamenlijk onderzoek deden. Toch moet ook dit tegen de
achtergrond van andere verhoudingen worden bekeken: gezamenlijk onderzoek van
landbouw enprovincievoorhet streekplanNoord-Brabant 1992betekendenietdat land-
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bouwenprovinciedirectconsensusoverdestreekplaninhoud hadden; integendeel.
Ook het in deel twee genoemde contingentiemodel blijkt te werken. Veel vernieuwend
onderzoek of onderzoek met algemene geografische basisinformatie kon in de streekplanvoorbereiding worden ingezet, omdat het beschikbaar was vanuit heel andere
kaders. In het kader van een streekplanproces was dit nooit gelukt, niet alleen vanwege
hetaanbod,maarookomdatdevraagnietzouzijnopgekomen.
De benadering van deel twee wordt dus ondersteund door de analyse van de
streekplanpraktijk. Somsmeergebaseerd ophet falen van het omgekeerdevan dezebenadering,danophetslagenvandebenaderingzelf.
Expliciete kennis uitonderzoek versus ervaringskennis
In het debat over kennisgebruik wordt steeds meer belang gehecht aan ervaringskennis
(oftacitknowledge).Informatie inonderzoeksrapporten lijkt daarbij van ondergeschikte
betekenis. Deze opvatting wordt versterkt teruggevonden in de huidige adviespraktijk
voorkennismanagement. Tochblijft ook deinformatie uitonderzoek, die formeel wordt
vastgelegd in rapporten of databanken, van belang. Uit de streekplananalyses komt de
functie vandezeinformatie optweemanierennaarvoren:bij hetijken vankennisen bij
hetvasthoudenvankennis.
Informatie uit onderzoek kan aanleiding geven tot een herijkingvan de kennis van de
planners. Onderzoek heeft in dat geval een kritische functie, die is gebaseerd op twee
pijlers. De eerstepijler ishet onderzoekskarakter, watuitgaandevan deeltweebetekent
datereenopen discussieheeft plaatsgevonden. Detweedepijler heeft betrekking ophet
vastleggen van de informatie, waardoor deze eenpubliek karakter heeft gekregen. Deze
herijkingsfunctie manifesteert zich heel duidelijk als door een bepaald onderzoek een
publiek debatwordt aangezwengeld, watrond destreekplanning eenaantalmalenisgebeurd. Maar ook op een meer bescheiden wijze kan deze functie aan de orde zijn. In
plannende instanties komt het voor dat de positie van een bepaalde deskundige onaantastbaar is of dat een gedeputeerde een discussie niet aandurft. Dergelijke situatiekunnenverlammendwerkenopdeideevorming.Onderzoek kandanbijdragen aanhet doorbrekenvan eendergelijke patstelling, doordat eenextraargument vanbuitenwordt aangedragen.Ditisindegeanalyseerdeplanningsprocessen meerderemalen voorgekomen.
Verder speelt expliciete kennis een rol bij het vasthoudenvan kennis. Door kennis te
expliciteren kan het worden opgeslagen in de een of andere informatiedrager en wordt
het overdragen ervan onafhankelijk vanpersoonlijke contacten. Dit kanbelangrijk worden in een toekomst waarvan wordt verwacht dat mensen steeds vaker vanbaan of van
ninetieszullenveranderen.
Kennis versus macht
Tenslotte een opmerking over de relatie tussen kennis enmacht. Vaak worden deze als
tegenstelling gezien, waarbij inhoudelijke kennis als factor in de planvorming wegvalt
op het moment waarop tegenstellingen hoog oplopen. Dit gaat uit van een sterk inhou-

159

160

Hoofdstuk16

delijke kennisopvatting, waarin impliciet wordt verondersteld dat veel inhoudelijke
kennisautomatischleidttotgoede planoplossingen.
Uit de streekplananalyses blijkt inderdaaddat wanneerbelangen scherper tegenover elkaarkomente staan,hetplanontwikkelingsproces minderruimtekrijgt, waardoorzowel
hetdenkenintermenvaninhoudelijke oplossingenalshetgebruikvanexplicieteobjeotkennis op de achtergrond raakt. Toch kan ook objectkennis een rol blijven spelen in
planningsprocessen die door belangentegenstellingen en strategisch handelen worden
gedomineerd. Maar dan wordt objectkennis meer instrumenteel-technisch ingezet:
kenniswerktvooreenpartij,omhetsimpeltezeggen.
Expliciete objectkennis blijkt in een aantal gevallen van grote belangentegenstellingen
ook een rol te kunnen spelen als middel voor scheidsrechterlijke beslissing. In de discussietussen landbouwbelangen ennatuurbelangen blijkt bijvoorbeeld het uitgangspunt
'waar hogenatuurwaarden zijn, krijgt hetnatuurbelangvoorrang' debasis voorconseosusvorming. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de streekplanning van Friesland en
Noord-Brabant. Ook buiten de streekplanning zijn er voorbeelden van de scheidsrechtersrolvan expliciete objectkennis. Zokonbij eendiscussie over deverzuring door ammoniak-emissieinhetROM-gebied Zuidoost-Friesland het onderzoek eendergelijke rol
spelen(DeHaasetal.,1997).
Hetgaat dusnietzozeer omkennisversusmacht,maaromkennis tegen de achtergrond
vanmachtsverhoudingen.Indezeopvattingkomenkennisenmachtveelmeerinelkaars
verlengde te liggen, waarbij er sprakekan zijn van interactie tussen beide. Kennis leidt
er namelijk toe,dat verschijnselen herkenbaar en daarmeebeheersbaar worden. Zonder
kennisgeenmacht.

Deelvier
LANDBOUWKWALIFICATIE

Hoofdstuk 17

WAAROM LANDBOUWKWALIFICATIE

Hier wordt aan de beoordeling(...) een
begrip van doel ten grondslaggelegd, dater
aprioriaanvoorafgaat.1

Onderwerpvandeelvier
Dit vierde deel gaat inop een genre landbouwonderzoek waarvan uit het voorgaande is
gebleken dat het essentieel is voor de ruimtelijke planning: het aangeven van sterke en
zwakke landbouwgebieden, oftewel het aangeven van de landbouwkundige potenties
van gebieden. In deze studie wordt daarvoor de term landbouwkwalificatiegebruikt.
Kwalificatie staat voor het toekennen van een kwaliteit, voor beoordelen. De
beoordelingkanzowelinkwalitatievealsinkwantitatievetermenworden uitgedrukt.
Waarom landbouwkwalificatie? Ten eerste omdat landbouwkwalificatie in de een of
andere vorm in bijna alle streekplannen voorkomt. In deel drie is daarbij aangetekend
dat landbouwkwalificatie alleen goed kan worden ingezet als de resultaten echt
kwalificerend van aard zijn en ruimtelijk goed differentieren. Ten tweede omdat
landbouwkwalificatie nodig vernieuwd moet worden. Het biedt nog te weinig de
mogelijkheid om te dienen als 'eye-opener' voor een nieuwe kijk op ontwikkelingen in
de landbouw. Landbouwkwalificatie is dus interessant voor deze studie omdat het aan
eenkantrelevant isenaandeanderekantvernieuwingbehoeft.
Landbouwkwalificatie wordt gedefinieerd als: het bepalen van de landbouwkundige
kwaliteitvangebieden.Naast determ landbouwkwalificatie zijn erverschillende andere
termenvoorhetbeoordelenvandelandbouwkundige kwaliteit van gebieden inomloop.
Termen die ongeveer dezelfde betekenis hebben, maar wel verschillen in invalshoek,
zijn: bodemgeschiktheidsbepaling; landevaluatie; waardering van landbouwgebieden;
landbouwclassificatie. Opdeverschillenhiertussenwordthiernietdieperingegaan.
Kwalificeren isper definitie eenactiviteit waarbij normen,waarden, opvattingen, maatschappijbeelden en dergelijke inhet geding zijn, zoals ook in het motto van dit hoofdstuk is verwoord. Eenboer zal vanuit zijn bedrijfsvoering naar de fysieke kwaliteit van
de grond kijken. Een handelaar zal onder landbouwkwaliteit vooral de kwaliteit van
door bedrijven geleverde producten verstaan. Een landbouw-ambtenaar kijkt naar de
landbouw-bedrijfsstructuur in een gebied. Eenmilieu-ambtenaar hangt kwaliteit op aan
destikstof- enammoniak-emissie vandelandbouw.Juistvanwegedezenormatievekant
is het onderwerp landbouwkwalificatie een geschikt voorbeeld voor toepassing van de
ideeendieindeeltweezijn geformuleerd.

'Kant[1790]1989
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Opgavevoordeelvier
Het onderwerp voor dit vierdedeel volgtweliswaar uit deel drie,maar de opgave voor
ditdeelkotntuitdeeleenentwee.Indeeleenisdevraaggesteldhoeonderzoekinplanning onder postmoderne omstandigheden nog mogelijk is. In deel twee is aangegeven
dat hoewel planning en onderzoek als argumentatie kunnen worden gekarakteriseerd,
zowel onderzoek als planning toch nog duidelijk van elkaar te onderscheiden genres
zijn. Voor onderzoek in planning betekent dit, dat zowel onderzoek als planning hun
grenzenmoetenopzoeken en, intermenvan het genremodel,eenvrijmoedige stijl moeten hanteren. In de praktijk kan dit door een leermodel of door een contingentiemodel
worden ingevuld. In beide modellen heeft het onderzoek het karakter van een spel2.
Kennisvernieuwing is spelend leren. Vemieuwing van onderzoek in planning houdt
daarbij in: niet het uitdragenvan kennis uit onderzoek, maar het opbouwenvan kennis
samen met actoren in de beleidsarena. In dit vierdedeel wordt deze gedachte toegepast
ophetontwikkelenvaneenmethodiekvoor landbouwkwalificatie.

2
De metafoor 'spel' wordt op verschillende manieren worden gebruikt. Ten eerste als analysemiddel
voorbesluitvormingmetbehulpvanformele,gestructureerdebesluitvormingsmodellen,zoalsindespeltheoriegebeurt.Tentweedealsmetafoor voormeerongestructureerde besluitvormingsprocessen,diehet
karakter hebbenvan familiespel, waarin al spelendbepaalde regels worden aangepast of specifieke gebruikenwordengehanteerd.Tenderdealscomputerspel, waarinverschillendehandelingsmogelijkheden
ineenvirtuelewereldwordenafgetast. Hethiergebruiktebegripspelheeft vooralbetrekkingopdelaatsteinvullingvanhetbegripspel.Aldezeinvullingenrefereren aandenotievantaalspel,waarincentraal
staatdat,netalseeninspel,door(taal)regelseenapartewereldtotstandkomt.

Hoofdstuk 18

LANDBOUWKWALIFICATIEINSOORTENENMATEN

Een kunstcriticus zei eens tegen Cezanne:
'Dat lijkt absoluut niet op een zonsondergang'. Cezanne keek nog een peinzend naar
het doek en antwoordde: 'Dan ziet u een
zonsondergang nietzoah ikdie zie'.'

18.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een literatuuroverzicht gegeven van verschillende soorten landbouwkwalificatie. Iedere soort heeft zijn eigen toepassingsgebied. Post (1974) benadruktdathetbij aldezemethodenvangrootbelangisomhelderaantegevenwaaropde
kwalificatie is gericht. Een kwalificatie ten behoeve van het onttrekken van cultuurgrondaandelandbouwvereist eenandereaanpakdaneendieis gericht ophet opleggen
van beperkingen aan het agrarisch grondgebruik of op de selectie van gebieden voor
landinrichtingsprojecten. De verschillende soorten landbouwkwalificatie bestaan dan
ook naast elkaar. De beschrijving van de verschillende soorten heeft als doel om de
diversiteit van landbouwkwalificatie te laten zien en daarbij duidelijk te maken van
welkeveronderstellingen wordt uitgegaan. Dit wordt inhoofdstuk 20 gebruikt voor het
opstellenvaneenalgemeen landbouwkwalificatiemodel.
Deindeling vandeverschillende soorten landbouwkwalificatie, doorloopt verschillende
schaalniveaus: van gronden via bedrijven naar gebieden. Daarbij moet worden opgemerkt dat zelfs de methoden die zijn gebaseerd op een waardering van grond op
perceelsniveauofopbedrijfsniveau, meestalbedoeldzijn omopeenhoger schaalniveau
weergegeven te worden, bijvoorbeeld als km-hok of deelgebied. In de laatste paragraaf
wordt de landbouwkwalificatie uit streekplannen geplaatst in het licht van dit
literatuuroverzicht.

18.2 Fysiekewaardering van grond
Vanuiteenbodemkundigetraditie isaltientallenjaren gewerkt aaneensysteemvanbeoordeling van bodemgeschiktheid, meestal voor landbouw, onder de naam landevaluatie. Landevaluatie is theprocess ofassessingthesuitabilityof landfor aspecifiedkind
oflanduse(VanLanen, 1991)
Landevaluatie heeft zich ontwikkeld van een systeem van vooral landbouwkundige beoordeling op basis van 'expert-judgement', via parametrische methoden waarin allerlei
indices worden gebruikt, tot een geschiktheidsbeoordeling op basis van simulatie1

BolmanenDeal [1991] 1995.
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modellen van processen in het bodem-plant-atmosfeersysteem. De methoden hiervoor
wordenwatbetreft procesbeschrijving steeds geavanceerder en diepgaander. Hetonderscheid tussen procesbeschrijving enbeoordeling (kwalificatie) wordt in deze ontwikkeling steeds meer expliciet gemaakt. Parallel hieraan loopt een ontwikkeling waarbij de
beoordeling niet langer alleen maar wordt gebaseerd op landbouwkundige overwegingen.Beoordelingscriteria wordenmulti-runctioneler.
Internationaal wordt landevaluatie gedomineerd door de FAO-methode. Deze methode
maakt onderscheid tussen landkarakteristieken (fysieke verschijnselen) en landkwaliteiten (waarderingen voor fysieke verschijnselen vanuit de verschillende vormen van
grondgebruik). Landkarakteristieken kunnen inhet veld worden gemeten, landkwaliteiten worden daaruit afgeleid (Bouma, 1989).Landkwaliteiten worden bepaald voor specifiek omschreven landgebruiksvormen. Meestal worden landgebruiksvormen gedefinieerd op het niveau van de gewaskeuze: geschiktheid voor granen, geschiktheid voor
grasland. In de praktijk is het natuurlijk niet mogelijk om de landkwaliteiten voor alle
mogelijke landgebruiksvormen tebepalen. Dat zou een onoverzichtelijke brij van landkwaliteiten geven,waaruit geenduidelijkebeoordelingvaltafteleiden.Omtochtoteen
enkelvoudige beoordeling van de landkwaliteit te komen wordt interactief een landgebruiksvorm gezocht die goed bij een landkarakteristiek past. De uiteindelijke
kwalificatie wordtdanvanuitdegekozenlandgebruiksvorm bepaald.
Indit interactieveproces spelenook sociaal-economische overwegingen een belangrijke
rol. Gewassen met ongunstige economische perspectieven blijven buiten beschouwing.
Het gaat bij landevaluatie dus niet alleen om eenbeoordeling vanuit een bij debodem
passende vorm van grondgebruik, maar ook om een beoordeling vanuit een bij de gebruikers passende vorm van grondgebruik. Landevaluatie en landgebruiksp/anwing
liggeninelkaarsverlengde.
Landevaluatie beperkt zich daarmeeniet meer tot alleen fysieke kwaliteiten van debodem, maar richt zich ook op sociaal-economische kenmerken van gebieden. Het eerste
wordt fysieke landevaluatie genoemd, het tweede sociaal-economische landevaluatie.
De combinatie van beide staat bekend onder denaam integrate landevaluatie. Integrate
landevaluatie kan opverschillende manieren worden uitgewerkt. Smit et al. (1984)presenteren eenmethode,waarinopgrondvanzowelfysische alssociaal-economische factorenwordt aangegevenwelkebandbreedteinlandgebruiksmogelijkheden aanwezigis.
Aggregate
De verschillende vormen van landbouwkwalificatie kunnen relatief eenvoudig op het
niveauvangebiedenwordenweergegeven.Gebiedenmetdezelfde fysiek-ruimtelijke eigenschappen krijgen immers dezelfde kwalificatie. Dit is weliswaar conceptueel van
grote eenvoud, maar kan in zijn toepassing allerlei problemen oproepen: wanneer is er
sprake van andere fysiek-ruimtelijke eigenschappen? Als ook maatschappij-ruimtelijke
eigenschappen wordenmeegenomen,wordt aggregatiemoeilijker. Maatschappelijke begrenzingen (bedrijfsomvang, bedrijfssystemen) vallen niet samen met fysiek-ruimtelijke. Bovendien is de ruimtelijke schaal waarop fysiek-ruimtelijke processen zich afspe-
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lenwezenlijk anders dan de schaal waarop maatschappij-ruimtelijke processen zich afspelen.

183 Economischewaarderingvan grond
Een economische waardering van grond bestaat uit het bepalen van de beloning van de
factor grond op een landbouwbedrijf. Inhetkader van landbouwkwaliflcatie is deredenering:hoe hoger de beloning voor een stuk grond,hoe meer die grond wordt gewaardeerdendushoehogerde kwalificatiescore.
Debeloningvoorgrondkanopdriemanierenwordenberekend (Clark, 1969):
* alsrestinkomen;
* metbehulpvaneengeschatte productiefunctie;
* doormiddelvan(niet-)lineaire programmering.
Restinkomen
Een veel gebruikte methode voor het waarderen van grond is gebaseerd op het berekenen van de beloning voor grond. Onder beloning voor grond worden verstaan de opbrengstenminus allekosten behalve de grondkosten. Debeloning voor arbeid enkapitaalgoederen wordt daarbij op een vast niveau gesteld. Voor arbeid is dit veelal een
notmatief gekozen niveau, voor kapitaal wordt de afschrijving genomen, gebaseerd op
eengangbare afschrijvingstermijn. In formule:
{Op-VK-Cic)
Opp
waarin: BG = Beloning voor grond (gld/ha); O= Fysieke opbrengst (kg);p = Opbrengstprijs
(gld/kg); VK= Variabele kosten (gld); CK' =Vaste kosten, uitgezonderd grond (gld); Opp=
oppervlakte(ba).

Deze methode kan worden toegepast op perceelsniveau en op bedrijfsniveau.
Toepassing op perceelsniveau houdt in dat rekening kan worden gehouden met de
specifieke eigenschappen van een bepaald perceel, maar dan ontstaat het probleem dat
ook eendeelvan devastekosten moetworden toegerekend aanhetbetreffende perceel.
Op bedrijfsniveau moeten de opbrengsten worden gesommeerd. Deze methode maakt
het mogelijk dat op grond van verschillen tussen bedrijven twee stukken grond met
dezelfde fysieke eigenschappen toch een verschillende waardering krijgen. Hiervoor is
vooral de schaal van debedrijven verantwoordelijk, die invloed heeft op de verhouding
tussenvastekostenenopbrengstenminusvariabelekosten.
Deze kwalificatiemethode maakt idealiter gebruik van een meerjarig gemiddelde voor
kosten en opbrengsten. Het is zelfs mogelijk om toekomstige opbrengsten en kosten in
te voeren. Hiervoor moet een veronderstelling worden gemaakt over de toekomstige
ontwikkeling vankosten en opbrengsten. Bovendien moet wordenverondersteld, dat er
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geenveranderingen inhetgrondgebruikplaatsvinden.FiliusenLocht(1974)hebbendezetoekomstgerichte variant toegepast voorhetbepalenvanderegionaledifferentiatie in
de waarde van landbouwgrond. De toekomstige ontwikkeling van opbrengsten en kostenwordt daarbij ontleend aan deuitkomst van een groeimodel. Inplaats van eenkoppeling aan een deterministisch groeimodel zou de toekomstige ontwikkeling van opbrengsten enkosten ookmetbehulpvan de scenariomethode ingeschat kunnen worden.
Ditmaakthetmogelijk omdebandbreedtevanontwikkelingen inbeeldtebrengen.
Productiefunctie
Een productiefunctie geeft de relatie tussen de 'inputs' en de 'output' van een bedrijf.
Eenbekendevormomdezerelatieteomschrijven isde Cobb-Douglas-productiefunctie.
Dezebestaat inveelvarianten,waaronder:

Y=cKa -If -Gr
waaiin:Y=Opbrengst;c,"•Ar=Constanten;K=Kostenkapitaal;L=Kostenarbeid;G=Kostengrond.

Door deze functie te differentieren naar de factor grond wordt duidelijk wat voor effect
eenextraeenheid grond opdeopbrengst heeft: hetmarginaal product van de grond.Het
marginaal product is theoretisch, onder de veronderstelling van volkomen flexibele
markten, gelijk aandeprijs voordefactor grond.In formule:

waaiin:p =prijsvoorgrond.

Vergelijkbare bewerkingenzijnmogelijk met:
* andersgeformuleerde productiefuncties;
* eenwinstfunctie, dieeenverband legttussenenerzijds dewinst enanderzijds deproductprijzen, deprijzen vanvariabeleproductiemiddelen endeinzetvanvasteproductiemiddelen;
* een kostenfunctie, die een verband legt tussen enerzijds de kosten en anderzijds de
producten, deprijzen van variabele productiemiddelen en de inzet van vasteproductiemiddelen.
Elhorst(1990)geeft hiervanverschillendetoepassingenvoordelandbouw.
Debovenstaande formule laattevenseentheoretische onderbouwing zien vandeinveel
ruimtelijke plannen gehanteerde veronderstelling dat de grondprijs samenhangt met de
intensiteit van het grondgebruik (zie bijvoorbeeld Rijk, 1980). De intensiteit van het
grondgebruik komtnamelijk totuitdrukkingindeverhoudingY/G.
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Lineaireprogrammering
Hetmarginaal product ook kanwordenbepaald door lineaire (ofniet-lineaire)programmering. Fig. 18.1 geeft het principe van deze bekende methode weer. In principe verschiltdezemethodenietvandevoorgaande,alleendeberekeningswijze isanders.
Toeiichting

Product b
Restrictievanuitbeschikbare grand
Restrictievanuitbeschikbarearbeid
Omzet

LijnI geeft aan hoeveelvan product a
of bopeen bepaald akkerbouwbedrijf
maximaal kanworden geteeld met de
beschikbare grond. Lijn II geeft aan
hoeveel er maximaal kan worden
geteeldmetdebeschikbarearbeid.De
stippellijngeeftde prijsverhouding aan
tussen de beide producten. De ruimte
onder de stippellijn geeft dan de omzetweer die bij een bepaakte combinatie van beide producten Kan
wordengehaald. De boerzal nuinhet
akjemeen proberen om de omzet zo
hoog mogelijk te maken, maar moet
daarbij in hetvlakV onderzowel lijnI
alslijn II blijven. De stippellijn geeft
aan bij welke combinatie van
productenditisbereikt.

Indien het bedrijf een extra hectare
grond krijgt (lijn la), dan ontstaan er
meer mogelijkheden voor beide
producten.Deextraomzetdiedaarvan
het gevolg is, is weergegeven in het
vlakP.Dezeextraomzetwordtookwel
deschaduwprijsvande extra hectare
grondgenoemd.
Productb
Restrictievanuitbeschikbaregrond
Idemmetextraeenheidgrand
Restrictievanuitbeschikbarearbeid
Omzet

Fig. 18.1 Toeiichtingberekening schaduwprijs

Nadelenvandemarginaleproductbepalingvoorlandbouwkwalificatie
Voor het kwalificeren van landbouwgronden hebben de laatste twee benaderingen als
nadeel dat fysieke eigenschappen van de grond niet worden meegenomen. In principe
zou dit wel kunnen, namelijk door elke grondsoort als een apart productiemiddel te
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beschouwen.Dit geeft echter zeer complexe productiefuncties. Het tweede nadeel geldt
niet specifiek voor landbouwkwalificatie, maar voor het gebruik van productiefuncties
in het algemeen. Met name de Cobb-Douglas productiefunctie gaat uit van vergaande
veronderstellingen met betrekking tot de mobiliteit van productiemiddelen. Op deze algemeneeconomische discussiewordthierechternietverderingegaan.
Aggregate naargebiedsniveau
Dewaarde van de methoden in deze paragraaf ligt in het feit dat eenzelfde soort grond
opverschillende bedrijven ook eenverschillende waardering krijgt. Omdeze methoden
tevertalennaardeelgebiedenkaneenvandegebruikelijke statistischematen(gemiddelde, modus, mediaan) worden toegepast. Dit is redelijk eenvoudig omdat alle methoden
indezeparagraafuitkomsteninnominalewaarden opleveren.

18.4 Waardering van bedrijven
In veel gevallen (ook in streekplannen) is landbouwkwalificatie gericht op het
waarderen van \andbouwbedrijven. Dekwalificatie is gebaseerd ophet principe dat hoe
beter de agrarische bedrijven ineengebied ervoor staan, hoehogerhet gebied gewaardeerdmoetworden. Hierzijn allerlei varianten opmogelijk. Zokan dewaardering voor
bedrijven plaatsvinden vanuit verschillende gezichtspunten: individuele ondernemer,
sectorperspectief, overheidsnormen, enz. In deze paragraaf worden de varianten van
dezekwalificatievorm besproken aandehand van het aantal criteriawaarop de kwalificatieis gebaseerd.
Een criterium: bedrijfsomvang
De eerste variant kwalificeert op basis van een criterium. De economische bedrijfsomvang is een daarbij veel gebruiktemaatstaf. Van Riemsdijk heeft in dejaren vijftig een
uitgebreide studie gedaan naar de bedrijfsgrootte in de landbouw (1960). Conform de
neo-klassieke economische opvattingen stelt hij dat de optimale bedrijfsgrootte is gerealiseerd bij een bedrijfsomvang waarbij de gemiddelde kosten gelijk zijn aan de
marginale kosten. De producent kan in dit geval tegen een zo laag mogelijke prijs
aanbieden,waarbij detotalekostennognetzijn gedekt.
Marginale kostenper
eenheid product
Totale kosten per
eenheid product
= gem.kosten

q1 =productieomvang waarbijtegen
een zo laagmogelijkeprijskan worden
aangeboden:metdezeprijs (p1)kunnen
de gemiddelde kostennetwordengedekt.

Productie
Fig. 18.2 Optimalebedrijfsomvangisbereiktalsmarginaleengemiddeldekostengelijkzijn
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Deze situatie wordt per definitie bereikt in een volkomen vrije economie met volledig
functionerende markten,ook voor grond. Eendergelijk situatiebestaat echter inwerkelijkheid nooit. Zeker voor grond wordt kan volledige beschikbaarheid nooit worden
bereikt.
Indepraktijk wordt vaak gebruik gemaaktvan debekende standaardmaat voor denetto
toegevoegde waarde: de standaardbedrijfseenheid (sbe). Deze is ontwikkeld door het
Landbouw-EconomischInstituut (LEI-DLO).Aaniederegewas-ofdiersoort is eensbewaarde toegekend. Voor de plantaardige productie wordt deze meestal uitgedrukt per
hectare, voor de dierlijke productie per dier. Door LEI-DLO wordt nagegaan hoeveel
sbe een bedrijf met een volwaardige arbeidskracht gemiddeld telt. Dit aantal sbe (in
1995: 158) wordt vaak gehanteerd als normatieve bedrijfsgrootte. Door de ontwikkelaars van deze maat is herhaaldelijk gesteld, dat deze voor individuele bedrijven geen
betekenis heeft. De sbe is als standaardmaat opgevolgd door de Nederlandse grootte—
eenheid (nge), die in de tweedehelft van dejaren tachtig is ingevoerd. De nge is afgeleidvaneen standaardwaarde voorhetbruto-saldovanteelten:deopbrengsten minusde
directetoegerekendekosten(fig. 18.3).
Factoropbrengsten =>
standaard bedrijfseenheid (sbe)
Brutosaldo=>brutostandaardsaldo (bss) =>
nederlandse grootte eenheid
Factorkosten
Indirecte
Bedrijfsresultaten
non-factorkosten

Directenonfactorkosten

Totale opbrengsten
Fig. 18.3 Afleiding vansbeen nge

Bin criterium: bedrijfsinkomen
Inplaats van debedrijfsomvang opbasisvan een gestandaardiseerde maat, kan ook het
bedrijfsinkomen worden gebruikt alswaarderingsmaatstafvoor landbouwbedrijven. Het
bedrijfsinkomen heeft verschillendenineties.Opkortetermijnmoetendekostenworden
gedekt, op middellange termijn de investeringen worden afgeschreven en op lange termijn moetdebedrijfsovername mogelijk worden gemaakt.Daarom zijn erverschillende
pogingen gedaanomdewaarderingvanbedrijven tebaserenophet bedrijfsinkomen.
Voor de landbouwsector is erregelmatig discussie over het inkomensbegrip dat gehanteerd moet worden, zeker alshet gaat om internationalevergelijkingen. Het netto-overschot (winst) in dezinvan opbrengt minusvariabele en vastekosten lijkt voor de hand
teliggen,omdat dezeindemeesteeconomische sectorenwordt gehanteerd. Toch ishet
devraag of dit ook voor een economische sector waarin gezinsbedrijven domineren de
meest relevantemaatstaf is. Opgezinsbedrijven wordtdebeloningvan de arbeidskosten
vanhet gezinmeestal nietwerkelijk uitbetaald. Strategischebeslissingen ophet gezinsbedrijf, met name beslissingen om de bedrijfskoers te verleggen, zullen doorgaans
worden genomen op grond van hun effect op het voor het gezin beschikbare inkomen.
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Daarom wordt de arbeidsopbrengst van het gezin vaak als maat genomen, al dan niet
uitgedruktper gezinsarbeidskracht.
Een praktisch probleem bij het gebruiken van het inkomen voor landbouwkwalificatie,
is dat het inkomen in de landbouw alleen algemeen bekend is op een vrij hoog
ruimtelijk schaalniveau (landsdelen). Voor kleinere gebieden moeten schattingen
worden gemaakt.
Een eerste, eenvoudige en regelmatig gebruikte methode om landbouwinkomens te
schatten is, om uit depublicaties van bijvoorbeeld het Landbouw-Economisch Instituut
(BUL,div.jaren) eeninkomensmaat perha,sbeofngeafteleiden.Alsditper bedrijfstype wordt gedaan, kan vervolgens uit de algemeen beschikbare cijfers uit de CBSLandbouwtellingworden afgeleid hoeveel sbe,haofngeergemiddeld perbedrijf ineen
deelgebied voorkomen. Vermenigvuldiging levert vervolgens een indruk van het inkomen per bedrijf, of van het totale inkomen per gebied. Toepassingen van deze aanpak
zijn onderanderetevindeninDekkerenKamphuis(1985)enDeHaas(1989).
Eentweedemethodevoorhet schattenvanhetbedrijfsinkomen baseert zich op bedrijfsmodellen. Het inkomen kan door middel van bedrijfsmodellen worden afgeleid uit
diverse cijfers die voor deelgebieden beschikbaar zijn. Hiervoor zijn verschillende bedrijfsmodellen in omloop, die worden toegepast op representatieve bedrijven. Hierbij
wordt het inkomen berekend voor bedrijven die een bepaald gebied karakteriseren en
wordt het gewogen gemiddelde hiervan als kwalificatiescore voor dat gebied gehanteerd. De methode is in het verleden meer gebruikt voor het doorrekenen van
effecten vaninrichtingsmaatregelen danvoorhetkwalificeren vangebieden.Zoisinhet
kader van de streekplanning het streekplan Zuidwest Drenthe met behulp van het
AGREVAL model berekend wat debijdrage van een verbeterde verkaveling is aan het
bedrijfsinkomen (Reinds en Van Hemert, 1967). Ook voor de evaluatie van landinrichtingsprojectenzijn ditsoortmethodenveelvuldigtoegepast.
Een derde methode voor het schatten van het bedrijfsinkomen gaat uit van geschatte
economische nineties. Met name de winstfunctie leent zich voor toepassing in landbouwkwalificatie. Het kwalificatiecriterium is dan debruto-winst, gedefinieerd als opbrengsten minus variabele kosten. Elhorst (1987) laat zien dat de bruto-winst kan
worden geschat met de zogenaamde winstfunctie, een functioned verband tussen
enerzijds de bruto-winst en anderzijds de vaste kosten, de productprijzen en de prijzen
van variabele productiefactoren. De winstfunctie gaat er van uit dat de laatste drie
variabelen de randvoorwaarden vormen waarbinnen de agrarische ondernemer zijn
winst maximaliseert.
W= f(C,py)pv)
waarin: W = bruto winst; C = inzet van vaste productiemiddelen; p = productprijzen; p
prijzen vanvariabele productiemiddelen
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Als een algemene formulering van dewinstfunctie voor eenbepaald typebedrijven bekend is(bijvoorbeeld opbasis van landelijke data),dan kunnen de cijfers voor de inzet
vanvasteproductiemiddelen,dievan deelgebied totdeelgebied zullen verschillen,inde
functie wordeningevuld, samenmetdecijfers voordeprijzen,waarvanwordtveronderstelddatdievooralledeelgebiedengelijk zijn.
Bouma en De Haas (1992) gebruiken deze invalshoek voor een landbouwkwalificatie
tenbehoevevandestreekplanvoorbereiding inNoord-Limburg.Voor elkbedrijfstype is
op grand van landelijke gegevens (LEI-boekhoudnet) een algemene winstfunctie geschat. De geschatte nineties zijn vervolgens ingevuld met cijfers voor vaste productiemiddelen van de landbouwbedrijven uit de deelgebieden van het streekplan Noord- en
Midden-Limburg. Deze cijfers zijn bescbikbaar uit de CBS-landbouwtellingen. De
gemiddeldeuitkomstenperdeelgebiedzijnweergegeveninfig. 18.4.

|

| 70 t o t 801

E = 3 80 t o t 90Z
90 t o t 100%
100 t o t 1501

Fig. 18.4 Verhoudingtussende opbrengstgezinsarbeid inNoord-enMidden-Limburg en
die in de rest vanNederland, gemiddeld over 1983-1989, berekendmet winstfuncties;
100% = gelijk aande rest vanNederland (Bouma enDe Haas, 1992).
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Dewinstfunctie beperkt zichtotdekortetermijn, maardoordekostenvandevasteproductiefactoren af te trekken en een prijsontwikkeling in de functie op te nemen kan
eventueelookeenlangetermijnontwikkeling indemethodeworden opgenomen.
Als bezwaar tegen het gebruiken van het bedrijfsinkomen als kwalificatiecriterium
wordt wel gesteld, dat het gedrag van agrarische bedrijven, zeker gezinsbedrijven, niet
een- dimensionaal mag worden verklaard. Een agrarisch bedrijf heeft veel meer
doelstellingen dan winst- ofinkomensmaximalisatie,duswinst mag nietworden gezien
alsmotor achter de continuiteit vanbedrijven. Indeeconomiewordt echter wel gesteld
dat ondanks alle onvolkomenheden, met deze veronderstelling toch het ondernemingsgedrag voor een groot deel verklaard kan worden. Luijt en Hillebrand (1990)
bijvoorbeeld laten voor de melkveehouderij zien dat de continuiteit van deze bedrijven
vooral afhangt vandematevanwinstgevendheid endeaanwezigheidvankinderen.
Kwalificatie vanbedrijvenopbasisvanverschillendecriteria
In plaats van een kwalificatie van bedrijven op basis van een enkel criterium, kunnen
ookverschillendecriteriainbeschouwingwordengenomen.Hiermeekunnen:
* verschillende maatschappelijke eisen tot uitdrukking worden gebracht, bijvoorbeeld
zoweldemilieudrukalsdeeconomischebetekenisvan landbouwbedrijven;
* zowel technische, economische als sociale bedrijfsdoelstellingen van agrarische ondernemersworden meegenomen.
Als niet alle criteria even belangrijk zijn, kunnen ze een gewicht krijgen dat hun
relatievebelangaangeeft (multi-criteriabenadering).
De Haas en Bethe (1990) passen de multi-criteria benadering toe voor een kwalificatie
van de landbouw in de provincie Overijssel. Hierbij zijn voor verschillende bedrijfstypen verschillende beoordelingscriteria onderscheiden. Verondersteld is daarbij dat de
criteria uitdrukking geven aan een setvanverschillendebedrijfsdoelstellingen. Het gaat
daarbij omcriteria alsbedrijfsomvang, bedrijfsintensiteit, specialisatie,verkaveling, e.d.
Met behulp van eenwegingsmethode zijn deze op een noemer gebracht. De weging is
ontleend aaneen deskundigen-oordeel. Dit oordeel is gedifferentieerd naar bedrijfstype.
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen een bedrijfstype verschillendedoelstellingensets teonderscheiden, waarmeebijvoorbeeld verschillen in bedrijfsstijl kunnen worden weergegeven. Eenvoorbeeld van de uitkomsten is weergegeven in
fig. 18.5.Inditvoorbeeld zijn decriteriaope6nnoemer gebracht doorzeuitte drukken
op een schaal van 0tot 1,vervolgens te vermenigvuldigen met hun gewicht, daarna op
tetellenentenslottetedelendoordesomvandegewichten.
Aangezien de multi-criteriabenadering inmiddels overbekend is,wordt op het methodische aspect en de verschillende varianten, rekenwijzen, gewichttoekenningen en dergelijke hier niet verder ingegaan. Voor een uitgebreide behandeling, toegespitst op de
ruimtelijke planning wordt verwezen naar Voogd (1980), voor een aantal praktische
handreikingen naarBonteetal.(1997).
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56 en meer

Fig. 18.5Percentage landbouwbedrijven met een kwalificatiescore boven het Overijssels
gemiddelde (= 0,35opeen school van 0tot1),(DeHaas enBetke, 1990).

Presentatiemethoden
Erzijnverschillendemogelijkheden ombij eenkwalificatie opbasisvanmeerderecriteriatot een samenvattend beeldtekomenzonder deverschillende criteria omtezetten in
eennieuw samenvattend criterium.Infeite gaathetdanovereenwijzevanpresenteren.
Multicriteria-diagrammen.Hierbij worden de scores voor verschillende criteria in de
vormvaneendiagram gepresenteerd, zodatzeineenoogopslagteoverzienzijn.Uithet
milieuonderzoek komt de z.g. AMOEBE-presentatie. Dit is een cirkeldiagram, waarin
waardenworden uitgezet ten opzichtevan eenbepaaldenorm (fig. 18.6).Voor elk deelgebiedkaneendergelijk cirkeldiagramopdekaartworden gezet.

176

Hoofdstuk18

OpIekJing

Intensiteit

Gebouwen

Opvolger

Ammoniakemissie

Stikstotbverschot

Oppervlaktehuiskavel
perkoe
Bedrijfsomvang

Fig. 18.6AMOEBE voorflctieve landbouwkwalificatie

Inhet landbouwonderzoek voor het streekplan Utrecht van 1978iseen presentatievorm
toegepast dieookonder deze categorie valt en waarbij perdeelgebied vier getallen
wordenweergegeven(fig. 18.7).

orden I

CiifersArcerinq
1e cijfer =score intensiteit hoofdberoepsbedr.
2e cijfer =score bedrijfsoppervlakte hoofdberoepsbedr.
3e ciifer =score bedrijfsomvang hoofdberoepsbedr.
Totaal
=score (schaal: 1tot10)

< 2 5% nevenber.
25 -4 0% nevenber.
irnnt 40-50% nevenber.
> 50% nevenber.

Fig. 18.7 Fragment landbouwkwalificatiekaart Utrecht 1986.
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Clustering.Volgens deze benadering worden de gebieden die op verschillende variabelen eenzelfde score vertonen ingedeeld in een cluster, op een zodanige wijze dat er
e«i overzichtelijk aantal clusters van gebieden ontstaat. Vervolgens wordt in kaart gebracht welk gebied totwelkeclusterbehoort. Clusteringkanmet dehand ofmet behulp
van verschillende computerprogramma's worden uitgevoerd. Ook in het al eerder genoemdeonderzoekvanBoumaenDeHaas(1992)isdezetechniektoegepast (fig. 18.8).
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, 18.8 Clustergemiddeldeenspreidingrondhetgemiddeldevoordriecriteriavoordelandbouw
inNoord-enMidden-Limburg,periode1983-1989(Bouma enDeHaas, 1992)

Bedrijfsstijlen
Hetclusteren vanbedrijven totgroepenmetvergelijkbare kenmerken,dathierboven aan
deordekomt,gebeurt inwezenookinbedrijfsstijlenstudies. Eenbedrijfsstijlwordt door
Hofstee (1976) omschreven als eenwijze van werken die een aantal mensen, die in elkaarsnabijheid verkeren, geleidelijk samenontwikkelen enopden duur alsnorm en als
vanzelfsprekend ervaren. De eneboerricht zichbijvoorbeeld op detechnische aspecten
van de bedrijfsvoering terwijl de ander een hoge melkopbrengst per koe centraal stelt.
Het concept bedrijfsstijlen is de afgelopen jaren veeltoegepast. Door B. van der Ploeg
(1984) zijn agrarische bedrijfsstijlen in stadsranden onderzocht. Volker en De Visser
(1987) onderscheiden vier typen kampeerboeren op basis van hun gerichtheid op de
markt en hun betrokkenheid bij de agrarische productie. Volker (1991) constateert verschillende stijlen met betrekking tot het landschapsbeheer door agrariers. Maso (1986)
onderscheidt verschillende bedrijfsstrategieen in de melkveehouderij, die hij typeert als
rood en zwart. Ook in verschillende studies van de vakgroep sociologie van de Landbouwuniversiteit wordt de bedrijfsstijlenbenadering toegepast. Een voorbeeld daaruit,
dat voor landbouwkwalificatie bijzonder interessant is, is het onderzoek van Roex en
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VanderPloeg(1993).Zijhebbenonderzocht inwelkegebiedenveelkansen liggenvoor
verbrede plattelandsontwikkeling in de vorm van nevenactiviteiten op de boerderij.
Daartoehebben zij eersteensetbedrijven metnevenactiviteiten statistisch geanalyseerd,
metbehulpvan discriminant analyse.Ditresulteerde in eenverband tussen enerzijds de
belangstelling van boeren voor natuurbeheer of recreatie op de boerderij en anderzijds
een aantal bedrijfsstructurele kenmerken. Vervolgens is nagegaan in welke gemeenten
van Nederland bedrijven met deze kenmerken nog meer voorkomen. Dat zijn de gemeentenwaardezeoptiesvoorverbredeplattelandsontwikkeling meerkansmaken.
Eenprobleembij toepassingvandebedrijfsstijlenbenadering voorlandbowwkwalificatie
ten behoeve van ruimtelijk beleid is dat de onderscheiden stijlen zichwelrichtenop de
bestaande bedrijfsdiversiteit, maarniet opruimtelijke diversiteit. Verder is een meer algemeenbezwaardat stijlen opdehuidige situatiezijn gericht. Het bedrijfsstijlenconcept
isdaarmeeaandeenekantvooral eenbeschrijvend concept,maarheeft toch eenbepaaldenormatieve lading,namelijk dathetonderscheid 'groot isgoed;kleinisslecht' indezetijd nietmeerrelevantis(VanderPloeg, 1985).
Nadelen vanbedrijfsgerichtelandbouwkwalificaties
Landbouwkwalificatie in de vorm van waardering van bedrijven blijkt een uitgebreid
geexploreerd terrein van onderzoek te zijn. Het nadeel van bedrijfswaarderingen is
echterdatdeaggregatiestapvanbedrijven naargebiedenmoeilijk is: ertreedtper definitiemeerruisopdanbij kwalificaties dieopgebiedseigenschappen zijn gebaseerd. Daarnaastisheteennadeeldateenwaarderingvandebedrijfssituatie slechtsgeldig iszolang
debedrijven blijven bestaan. Dezekwalificatiemethode kan dus alleenworden gebruikt
voor toepassingen opdezelfde tijdschaal alsdiewaarop dedynamiek van agrarischebedrijven isgebaseerd.Vooragrarischebedrijven gaathet danomdemiddellange termijn,
watovereenkomt metdeplanhorizonvan streekplannen.
Aggregate naargebiedsniveau
Bij de nadelen is het probleem van aggregatie genoemd. Dit speelt bij elke methodiek
een rol, maarbij dekwalificatiemethoden die opbedrijven zijn gericht is dit een groter
probleem dan bij kwalificaties die zijn gebaseerd op hele gebieden (zie hiema) of op
fysieke gebiedseigenschappen (zie hiervoor). Afgezien van dit nadeel kunnen twee lijnenbij aggregatievanbedrijven totgebiedenworden onderscheiden.
* Ten eerste de lijn waarin per bedrijf een kwalificatie wordt gemaakt, die vervolgens
in de een of andere statistische maat per gebied wordt uitgedmkt (gemiddelde, mediaan,modus,percentageboven eenofanderenorm,klasse,endergelijke). Omditte
doenmoetengegevensperbedrijf beschikbaarzijn. Dehiervoor genoemde voorbeeldenindezeparagraafvolgendezeeerste lijn.
* De tweede lijn gaat uit van een gemiddeld of representatief landbouwbedrijf in een
gebied enpastdekwalificatiemethodiek hieroptoe.Eengebiedwordt alshetwareals
een landbouwbedrijf gezien.Het isookmogelijk om eenverschillendetyperendebedrijven tekiezenendezegewogentemiddelen.Dezezeerveeltoegepastemengvorm
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tussenbedrijfsgerichte benadering en gebiedsgerichte benadering wordt verder pseudo-gebiedsgericht genoemd. Als overgang naar paragraaf 18.5 waar de kwalificatie
van gebieden wordt behandeld volgen hier eenpaar voorbeelden van een pseudo-gebiedsgerichte kwalificatie.
Pseudo-gebiedsgerichtemethoden
De pseudo-gebiedsgerichte methodiek is onder andere toegepast in een tweetal interessantestudiesvandeRijksplanologische Dienst. Groen(1994)heeft geprobeerdomlandbouwkundig zwakke(marginale) gebiedenteselecteren metbehulpvan eenaantalcriteriametbetrekking tot eigenschappen van bedrijven en in eengebied voorkomende productierichtingen. Infig. 18.9isdeuitkomst vanzijn studieweergegeven.
Indicatorformarginalisation

• 59to89
g| 48to59
g 38(048
D 9(038
• alothers

Fig. 18.9 Voorbeeldvanpseudo-gebiedsgerichte landbouwkwalificatie met behulp van multicriteriaanalyse (Groen, 1994)
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Groen gebruikt hierbij de volgende acht indicatoren, tussen haakjes staan de
gewichten venneld:
- lageproductieomvangperbedrijf(22)
- lageintensiteit (12)
- afwezigheid vaneenopvolger(12)
- nevenberoepsbedrijf(lO)
- productierichting isgeenveehouderij (8)
- productierichting isgeentuinbouw(8)
- productierichting isgeenintensieveveehouderij (8)
- productierichting isgraanteelt (20)
Tenslotte eenpseudo-gebiedsgerichte kwalificatie van Padding (1987). Deze kwalificatiewordt hiergenoemdomdatdekansenvoornieuwestrategieenvoor landbouwbedrijven ruimtelijk worden gekwalificeerd. Het gaat om de vraag in welke gebieden vanuit
de landbouwbedrijven gezien mogelijkheden aanwezig zijn voor strategieen als landschapsonderhoud, perceelsbeheer, recreatief medegebruik, bosontwikkeling, onttrekking, stimulering. De mogelijkheden voor deze strategieen vanuit de landbouw gezien
wordenvervolgensperdeelgebied geconfronteerd metdewenselijkheid van dezestrategieenvanuithetvigerendebeleid.

18.5 Waardering van gebieden
Devoorgaandemethodenzijn allegebaseerd opeenkwalificatie vanobjecten (percelen,
bedrijven) die vervolgens worden geaggregeerd tot (deel)gebieden. In deze paragraaf
wordenmaatstavenbeschreven dieopeenheelgebiedofdeelgebiedbetrekkinghebben.
Grondprijs
De grondprijs als resultante van vraag naar en aanbod van grond drukt in principe het
besteuitwat dewaardevanverschillende gebiedenis.Landbouwgebieden meteenhoge
grondprijs zouden zeer gewaardeerd zijn en daarmee hoog gekwalificeerd moeten worden. Toch isdegrondprijs indepraktijk geenperfecte indicator. Dewaarde vanhet gebruik ervan voor landbouwkwalificatie hangt af van de wijze waarop de grondprijs
wordt verkregen. Als het gaat om in gebieden gemeten grondprijzen, kan een vrij
misleidend beeld ontstaan omdat deze prijzen momentopnamen zijn van een nietperfecte markt (door planologisch beleid of door beperkte beschikbaarheid).
Grondprijsberekeningen hebben voor landbouwkwalificatie weinig waarde als ze
worden afgeleid uit gerealiseerde grondprijzen of uit koop- en verkoopgedrag in een
voorafgaande periode.Luijt (1987) schat regionale grondprijzen als functie van demarginale opbrengst, hoeveelheid verkocht en overgang naar niet-agrarisch grondgebruik.
Dergelijke methoden kunnen wel redelijke voorspellingen geven, zie ook Veerman
(1983), maar verklaren de prijzen meer uit gedrag dan uit structuur en zijn daarom
mindergeschikt alsmiddelvoor landbouwkwalificatie.
Een aanpak waarbij de grondprijs wordt berekend als functie uit vraag- engebiedsge-
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bondenaanbodfactoren isvoorlandbouwkwalificatie hetbeste.Deprijs diehieruitvolgt
is geeft waarschijnlijk mogelijk slechts bij benadering een beeld van de werkelijke
grondprijs, maar de regionale verschillen in gronddruk op een gebied worden wel
zichtbaar. In het grondbalansenonderzoek van Bethe (1991) is indit kader een exogene
vraag naar grond vanbuiten delandbouw samengenomenmetvraagnaar grond vanuit
de landbouw en aanbod van grond vanuit de landbouw. Hieruit volgt een grondprijs als
indicatorvoordegronddruk.
Het nadeel in het kader van landbouwkwalificatie is dat een berekening van de grondprijs nietzozeer debetekenis vandelandbouwweergeeft maar debetekenis van eengebied, met daarin landbouw. In twee gebieden met een even slecht functionerende landbouw,maar met in eenvan deze gebieden eenhogeverstedelijkingsdruk, zalhet laatste
gebied een hogere grondprijs teziengeven.Bovendien ishet grondprijsmechanisme zo
complex dat het moeilijk is om deze aanpak om te zetten in praktisch werkbare
modellen enmethodendieinhetkadervanstreekplannenkunnenwordentoegepast. Dit
ismedehet gevolg van deruimtelijke schaal:eenlandbouwkwalificatie vereist eenveel
hogereresolutiedangrondprijsmodellenkunnen leveren.
Input-outputanalyse
Bij een regionale input-outputanalyse wordt een matrix gemaakt, waarin per economische sector is aangegeven hoeveel eenhedengeld,werk, energiehetgebied ingaan en er
weeruitkomen.Dezematrix geeft duseenoverzichtvandegeld-,energie-of andersoortige stromenineengebied.Hetbiedtderuimtelijkeplanning inzicht indebetekenisvan
eenbepaalde sectorvoor eengebied.Indezezinisde input-output methodiek toegepast
inFriesland omvoorhet streekplan Friesland tebepalen hoebelangrijk deFriesemelkveehouderij voor de regionale economie was. In principe is het ook mogelijk om deze
methode ook toe te passen op deelgebieden binnen een streekplangebied. Hierdoor
wordt duidelijk welke positie de landbouw in een dergelijk deelgebied inneemt. Ook
kunnen gemengde input-outputmatrices metbijvoorbeeld zowelgeldals energiestromen
worden ontwikkeld (zie bijvoorbeeld Nijkamp, 1979). Een groot nadeel van inputoutputmodellen is dat ze zeer veel data vereisen. De praktische betekenis voor
landbouwkwalificatie isdaaromgering.
Shift and share analyse
Met deze in de economische geografie veel toegepaste methode kunnen de verschillen
in economische groei tussen regio's worden geanalyseerd door deze te ontleden in verschillende componenten. Kortweg komt de methode op het volgende neer. Allereerst
wordt per regio de economische groei bepaald. Vervolgens wordt ingezoomd op het
verschil in groei tussen eenregio en de gemiddelde groei (shift). Dit verschil kan wordenuiteengelegdin:
* een component die aangeeft in hoeverre de afwijkende groei samengaat met een afwijkende verhouding tussen productiesectoren (proportionele of structurele component); deze component is hoog als een sterk groeiende productiesector relatief veel
voorkomtineengebied;
* eenrestcomponent, dievaakinverbandwordt gebracht metregionalekwaliteitenvan
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eengebied(differentiele componentoflokationelecomponent).
RECHTS:

Totaleshift

LINKSONDER:

Structurelecomponent

* ^

RECHTSONDER: Lokationelecomponent

LEGENDA
(procentpunten)
•
•
•
wm

tot-2,5
-2,5tot0
0tot2,5
2,5enmeer

Fig. 18.10 ShiftenshareanalysevandeNederlandselandbouw
(Van Wingerden &DeHaas,1992)
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VanWingerdenenDeHaas(1992)passendezemethodetoeopderegionale verschillen
in de Nederlandse landbouw. Daarbij is voor alle gemeenten de shift, proportionele en
differentiele component overdeperiode 1983-1988 uitgerekend. Dezedrie componentenzijnweergegeveninfig.18.10.
Eenvandeconclusieshieruit isdatdegroeiinglastuinbouwgebieden vooraltot stand is
gekomen uit deaanwezigheid vanveelglastuinbouw ineenperiodewaarindegroeivan
deglastuinbouw vrij hoogwas(i.e.eenhogeproportionele component),terwijl degroei
indeintensieve veehouderijgebieden vooral tedankenis geweest aaneenrelatieve sterke groei in bepaalde intensieve veehouderijgebieden, waarbij een regionaal effect een
belangrijke rolgespeeld zoukunnenhebben(eenhogedifferentiele component).Demethodiek heeft alsbezwaar dat deproportionele component niet zonder meer in verband
kanworden gebracht met de structureleontwikkeling envooral de differentiele componentnietmethetregionaleproductiemilieu.
Sterkte-zwakte analyse
In het marktonderzoek wordt veelvuldig de zogenaamde port-folio-analyse toegepast.
Dit is een analyse waarbij voorbepaalde producten enerzijds wordt aangegeven hoe de
markt zich onrwikkelt in termen van kansen en bedreigingen (marktattractiviteit)en
anderzijds of de productiestructuur ten opzichte van de concurrenten sterk of zwak is
(concurrentiepositie). Porter (1990)heeft eenbepaalde invulling van deze methode gegeven die de laatstejaren veel is toegepast enhier relevant is omdat deze is toegespitst
op het waarderen van een geografische eenheid, i.e. een natie. Het zogenaamde
"porteren"iseenbegripgeworden.Porter onderscheidt vierpuntendielandenmeerconcurrerendmakendananderelanden:
* factoromstandigheden: dekwaliteitvande productiefactoren;
* vraagomstandigheden: deaardvandevraagopdethuismarkt;
* aanverwantebedrijvigheid: dekwaliteitvantoeleverendeindustriegnendiensten;
* ondernemingsstructuur:binnenlandseorganisatieenconcurrentie.
Een andere waarderingsmethodiek voor de concurrentiepositie wordt gebruikt in een
studievanKearney (1994)naardeconcurrentiekracht vanproductierichtingen indeNederlandse land-entuinbouw. Indezemethodewordenalleschakelsineenproductieketenonderde loepgenomen.Degebruikte criteriaomdeketentebeoordelen zijn: ketenhechtheid, marktaanpassingsvermogen, innovatievermogen, complexiteitsbeheersing,
onderscheidingsvermogen enlogistiekvermogen.
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Fig. 18.11Ruimtelijkekwaliteitin vierglastuinbouwgebieden. Uitkomstvaneenmulti-criteria
analyse(Alleblas, TeBoekhorstenDeHaas, 1996)

Inhetvoorgaandegaathetommethoden diewordentoegepast opde concurrentiepositie
vanhelelanden,maarmet enige aanpassingen zijn zeinprincipe ooktoepasbaar opgebieden. Alleblas, TeBoekhorst enDeHaas(1996)makengebruik van een Porter-achtige aanpak om de ruimtelijke kwaliteit van glastuinbouwgebieden in Belgie, Spanje,
Frankrijk enNederland met elkaar tevergelijken. Deruimtelijke kwaliteit wordt uiteengelegdingebruikswaarde,belevingswaarde entoekomstwaarde(fig. 18.11).2
Het streekplan voor Noord-Brabant van 1992 hanteert een andere methodiek voor
regionale sterkte-zwakte analyse voor de landbouw (Werkgroep ruimtelijke aspecten
van de landbouw, 1990).Hierin zijn twee criteria onderscheiden: de mate van concentratie van een productierichting en de concurrentiekracht van productierichting. De
gebieden die hoog scoren op deze twee criteria krijgen in het streekplan een
landbouwkundige functie. De mate van concentratie is als criterium opgenomen vanuit
het idee dat concentratie voor de landbouw grote voordelen biedt voor: kennisuitwisseling, aan- en afvoer, toelevering en verwerking, ondersteuning door de overheid, houding in het gebied ten opzichte van de landbouw, enz. (onder anderen Maas, 1984 of
Post et al., 1987).De concurrentiekracht is weergegeven aan de hand van het kengetal
gemiddeldebedrijfsomvang. Dit iseenkengetal ophetbedrijfsniveau, dieis gebruikt op
demanierdieindevorigeparagraafpseudo-gebiedsgerichte benadering isgenoemd.
Tenslotte een opmerking over het combineren en weergeven van de criteria die in de
sterkte-zwakte analyse worden onderscheiden. Hiervoor kunnen dezelfde technieken
2

De indeling in gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde is ontleend aan de tritsutilitas,
venustas,fumitas vanVitruvius.VanEck(1994)merktopdatdezetrits isontleend aandeopvattingen
vanCicerooverretorica,hetgeeninteressantisinverbandmetdekarakteriseringvanplanningalsargumentatiegenre.
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worden gebruikt die in de vorigeparagraaf voor demulti-criteria analyse op bedrijfsniveau zijn genoemd. Ook voor dewaardering van gebieden kunnen zowel rekentechniekea als visuele technieken worden toegepast. Een specifleke vorm voor regionale
SWOT-analyseis devolgende, waarin de sterkten en zwakten van een gebied voor een
bepaalde productie (Sterkte)worden aangegeven als criterium en de marktattractiviteit
voorhetgeproduceerdeproduct(Kans) alsgewichtwordtgebruikt.In formule:

Kwalificatie gebied =

2^,{Kans • Sterkte)
prod fichting

De Koning en Olij (1985) gebruiken deze techniek voor een analyse van de regionale
productiestructuur vandeprovincieUtrecht.
Een sterkte-zwakte analyse hoeft zich niet te beperken tot het waarderen van de sterke
en zwakkekantenvan dehuidigeproductie.Net alsdebedrijfsgerichte landbouwkwaliflcatie kan ook deze methodiek worden toegepast om bijvoorbeeld de mogelijkheden
vooromschakelingnaareenmeermilieuvriendelijke landbouwtekwaliflceren.
Prospectievekwalificatie
Deze vorm van kwalificatie is een heel specifleke, die relatief weinig wordt toegepast.
Het gaatom eenkwalificatie vandehuidigeruimtelijke situatie, endaarmeeookvan de
huidige ruimtelijke situatie van de landbouw, vanuit een ruimtelijk toekomstbeeld. De
term prospectie komt uit de theorie over scenariomethoden. Prospectie staat als scenariomethode tegenover projectie. Bij prospectie wordt uitgegaan van een mogelijke toekomst en wordt deze periode voor periode terugvertaald naar de huidige situatie. Bij
projectie wordt vanuit eenhuidige situatie verkend wat detoestand in eenvolgendeperiode zal optreden, vervolgens van daaruit wat voor toestand er in een daarop volgende
periode zal ontstaan, enzovoort. Kleefmann (1984) introduceert voor prospectie het
beeld van het overspringenvan een kloof en voor projectie het beeld van overkragen
vaneenkloof.
Voor een beeld van de ruimtelijke toestand in de toekomst kan prospectief nagegaan
worden inhoeverre delandbouw daarmeemomenteel overeenkomt. Eengrotematevan
overeenstemming geeft dan eenhogekwalificatiescore; eenbeperkte matevan overeenstemming een lagekwalificatiescore. Het verschil met dekwaliflcatievormen die in de
vorige paragrafen zijn behandeld is vooral gelegen in de manier waarop met de
toekomstwordt omgegaan.Allebesprokenkwaliflcatievormen hebbennamelijk weliets
met de toekomst te maken, maar in een prospectieve kwalificatie wordt expliciet
gewerktvanuit eenvoorafvastgelegd toekomstbeeld.
Op deze abstracte manier geformuleerd lijkt het een wereldvreemde methode, maar in
depraktijk wordt dezetochwel gehanteerd. Demethode kan zowel opbedrijven als op
gebieden worden gericht. Ook de pseudo-gebiedsgerichte invalshoek kan worden gekozen. Een voorbeeld hiervan ishet onderzoekvan Van Hoorn enDe Haas (1995)naar
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de doorwerking van het ruimtelijk beleid op de landbouw. Zij gaan na in hoeverre de
ontwikkeling van de landbouw in de richting gaat van de ruimtelijke strategic die is
uitgezet in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra: de Koersbepaling
landelijke gebieden.DeKoersbepalingonderscheidtvierkoersen:
* eengroenewaardenatuurrichtinggevend is;
* eengelewaardegeconcentreerde landbouwrichtinggevend is;
* eenblauwe,waarverbredeplattelandsontwikkeling centraalstaat;
* eenbruinewaareenmozai'ekvanlandbouw enandereninetieswordt nagestreefd.
Tab. 18.1 Feitelijkeontwikkelingentoegekendekoerskleur,periode1987-1992(aantalgeb.)
Koerskleur
Groen
Geel
Blauw
Bruin

Opkoersinuitgangsjaar
Nietopkoers Weiopkoers
14
4
14
10

8
9
23
9

Totaal
42
49
Nietopkoers- Ontwikkelingnietinderichtingvandekoerskleur.
Weiopkoers= Ontwikkelingwelinderichtingvandekoerskleur.

Nietopkoersinuitgangsjaar
Nietopkoers Weiopkoers
6
0
3
13

15
0
7
18

40

22

Tabel 18.1geeft aanwaar de feitelijke ontwikkeling het meesteovereenkomt met de in
de Koersbepaling nagestreefde ontwikkeling. Hieruit kan onder andere worden geconcludeerd dat de meeste gebieden niet op koers liggen en dat veel gebieden die wel op
koersliggenditookindeuitgangssituatie allagen.Hetkoerskarakter heeft zichdaargehandhaafd.

18.6 Gebruik in streekplannen
In tabel 18.2 is aangegeven welke vormen van landbouwkwalificatie in de
geanalyseerde streekplannen zijn gebruikt. De tabel geeft duidelijk aan waar de
voorkeuren liggen. Er wordt niet vaak gebruik gemaakt van waarderingen van de
fysieke opbrengst van grond.Demicro-economische waardering van grondenkomtnog
minder voor. De nadruk ligt bij de waardering van bedrijven. Hierbij is in de meeste
gevallen sprake geweest van wat hiervoor pseudo-gebiedsgerichte benadering is
genoemd. Alleen voor het streekplan van Noord-Brabant van 1992 is een
gebiedsgerichtekwalificatie uitgevoerd.
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Tabel18.2Landbouwkwalificatieinstreekplannen
Streekplan
Fysieke
Economische
waard.grond
waard.grond
Friesland1982
Friesland1989
Friesland1994

X

Twente1966
Twente1985
Twente1990

X

Waardering
gebieden

X
X
X
X
X
X

UtrechtseVallei1970
Utrecht-Oost1978
Utrecht1986
Utrecht1994

X
X

X

X

X
X

RijnenGouwe
Zuid-Holland-oost1978
Zuid-Holland-oost1987
Zuid-Holland-oost 1995
MOBrabant1978
Nrd.Brabant1992

Waardering
bedrijven

X
X
X
X
X

X
X

Slotopmerking
Uit dit hoofdstuk wordt duidelijk dat de landbouw vanuit legio gezichtspunten raimtelijk kan worden gekwalificeerd. De vraag is nu wat hiermee kan worden gedaan vanuit
de visie op onderzoek in planning die in deel twee is geformuleerd. Het antwoord op
dezevraagwordt indevolgendehoofdstukken uitgewerkt.Alseerstestaphierbij wordt
eerst ingegaan op een aantal belangrijke keuzen ten aanzien van tijd en ruimte, die het
werkenindestreekplancontext metzichmeebrengt.

Hoofdstuk 19

TIJDENRUIMTE

In thelong term wearealldeadJ

19.1 Inleiding
Hetvorigehoofdstuk behandeltverschillendevormenvan landbouwkwalificatie die zijn
ingedeeld opbasisvanverschillen inkwalificatiemaatstaf: fysieke opbrengst van grand,
economischeopbrengstvangrond,delevensvatbaarheid vanbedrijven, debetekenisvan
gebieden.De objecten waardezemaatstavenbetrekking ophebbenmanifesteren zichin
tijd enruimte.Eenbelangrijke vraagbij hetontwikkelenvaneenkwalificatiemethode is
daarom die naar de tijdschaal en ruimtelijke schaal waar een criterium betrekking op
heeft. Dit hoofdstuk behandelt de verschillende overwegingen bij het kiezen van een
tijd-ruimtelijke basisvoorlandbouwkwalificatie indestreekplanning.

19.2 Tijdhorizon voor kwalificatie
Een criterium voor landbouwkwalificatie kan betrekking hebben op een bepaald
moment,eenperiodevaneenaantaljaren ofeenlangjarige trend.Inveelstudiesbeperkt
men zich tot een eenmalige meting in 6enjaar, zelfs als de kwalificatie berust op het
meten van potenties voor strategieen of ontwikkelingen (bijvoorbeeld Padding, 1987;
Werkgroep ruimtelijke aspecten van de landbouw 1990). Bouma en De Haas (1992)
gaan uit van een meerjarig gemiddelde en combineren dit met een kengetal voor de
ontwikkelingssnelheid.Devraagisnuwaareenkeuzeopmoetwordengebaseerd. Twee
aspectenzijn hierbij insamenhangvanbelang:
* dedynamiekvanhetproceswaarhetkwalificatiecriterium betrekkingop heeft;
* deplanhorizonvanhetplanningsproces waarvoordekwalificatie wordtingezet.
Tab.19.1 Voorbeeldenvancriteria voor verschillende kwalificatiehorizonten
Termijn

Relevante criteria

Kort
Middellang
Lang

Bedrijfsuitkomsten,prijzen, gewaskeuze
Bedrijfsoppervlakte, gebouwen, opleiding ondernemer, opvolger
Ligging t.o.v. qfzetmarkten, druk vanuit niet-landbouwkundig grondgebruik,
klimaat; grondsoort

Het eerstepunt is de dynamiekvan hetproces zelf.In het algemeen moeten variabelen
zoworden gekozen dat ze slechtsweinig veranderen indeperiode die zemoetenrepresenteren (tab. 19.1). Dat betekent voor de landbouw bijvoorbeeld dat cijfers over bedrijfsresultaten van eenjaar ongeschikt zijn als deze voor een planproces worden ge1
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bruikt datopdecenniabetrekking heeft. Bedrijfsresultaten kunnen vanjaar opjaar sterk
veranderen, hoewel dit vanproduct totproduct verschilt. Deverkaveling verandert wel,
maarslechts langzaam(Sprik envanEck, 1995).Debodemstructuurblijft overveledecenniaonveranderd, afgezien danvanmenselijk ingrepen.De landbouwbedrijfsstructuur
verandert langzamer, met relatief een wat grotere verandering rond de generatiewisseling.Het laatstegeeft perbedrijf eenduidelijk schokeffect, maar isalsregionaal gemiddeldevaaknietmeerterugtevinden.
De dynamiek van het proces zal in samenhang met de planhorizon bekeken moeten
worden om te bepalen of op een bepaald moment of over een langere periode moet
worden gemeten. Eenstreekplan geldtvooreenperiodevanhoogstens tienjaar,duszal
deperiode waarvoor dekwalificatie relevant moet zijn, vaak ookbetrekking hebben op
dezeperiode,meteendoorkijk naardelangeretermijn.Datbetekentweerdat decriteria
voor kwalificatie in het kader van een streekplan op deze termijn redelijk constant
moetenblijven.

19.3 Ruimtelijke schaalen homogeniteit van gebieden
Deuitkomsten vanlandbouwkwalificaties moetenopde6enofanderemanierruimteHjk
wordenweergegeven.Bij allekwalificaties speelthetprobleem opwelk schaalniveau de
gegevens moeten worden vastgelegd. Net als bij de dynamiek is ook voor de
schaalkeuzevanbelang:
* debehoefte aan informatie;
* deaardvandelandbouw;
* hetaanbodvan informatie.
Inhet algemeengeldt voor de behoefteaan informatie voor deruimtelijke planning dat
naarmate dematevan detailoftewel deruimtelijke resolutiehoger is,de gebruiksmogelijkheden toenemen. Hierbij speelt opdeachtergrond degedachte dathet gemakkelijker
isomoverbodige informatie intweedeinstantiewegtelaten,danomontbrekende informatielatertoetevoegen. Tochblijkt het laatsteindepraktijk inveelgevallenniethaalbaar. Bovendien is te gedetailleerde informatie niet handzaam voor het verkrijgen van
inzichtinontwikkelingen.Nietvoornietswordtonderzoekweleensgedefinieerd alshet
reduceren van informatie; inzicht ontstaat door het schrappen van informatie. Als algemeneregelkanwordenaangehouden dathet detailleringsniveau vande landbouwkwalificatie eenslagdiepermoetzijndanhetdetailleringsniveau vanhet streekplan.
Hetkaraktervanhetbeleid iseentweedepunt.Uitdeeldrieblijkt dat de landbouwkwalificaties indestreekplanning vooralwordeningezetbij destreekplanzonering enhetselecteren vanvoorkeurslocaties voorbijzondere projecten (bijvoorbeeld landinrichting of
milieubeschermingsgebieden). Datvereist minder gedetailleerde informatie dan bijvoorbeeld het uitvoeren van een ammoniakreductieplan, waarvoor per bedrijf informatie
over de ammoniakemissie nodig is. Nu heeft de streekplanning in het algemeen een
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redelijk globaal karakter, watdelaatste decennia alleen nogmaar istoegenomen, maar
indetailworden somstochheelspecifieke uitsprakengedaan.
De aard vande landbouwis zodanig dat gedetailleerde gegevens weinig zin hebben.
Voorfysiek-ruimtelijkegegevensiseenhogerematevandetailmogelijk danvoormaatschappij-ruimtelijke gegevens. Vanbelang is niet zozeer de ruimtelijke resolutie zelf,
maar dehomogeniteit daarbinnen. Voor delandbouw zijn erdoor hetCBSenhet LEI
intern homogene landbouwgebieden onderscheiden. Vanwege de veranderingen in de
landbouw isdeoorspronkelijke opzetvanStaring hiervoor,dieuit 1863stamt,eenaantalmalen aangepast. In 1991gebeurde ditvoorhetlaatst (CBS, 1993).Inprincipe isde
landbouw binnen eenlandbouwgebied tamelijk homogeen. Maar aangezien het daarbij
vooral gaat om homogeniteit bezien vanuit een landelijke schaal, zijn deze gebieden
voorgebruikindestreekplanningtegrof.
Hetaanbodvaninformatieiseenbelangrijke factor. VoorNederland iseengoede algemenebron deLandbouwtelling vanhetCBS.Deze is echter alleen op gemeenteniveau
beschikbaar. Gegevensopbedrijfsniveau, dieaanwezig zijn bij CBS,DLO-Landbouw—
Economisch Instituut en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
wordenomprivacy-redenen nietverstrekt.Hetbeperkte aanbodvaninformatie isdebelangrijkste reden datzovaak wordt teruggevallen opeenpseudo-gebiedsgerichte benadering. Voor depraktijk vanderuimtelijke planning ishethandig omuitte gaanvan
statistieken en databronnen diealgemeen beschikbaar zijn. Ditwordt als uitgangspunt
gekozenvoordeontwikkelingvaneenmethodevoor landbouwkwalificatie.

Hoofdstuk 20

KRALENSPELVANMOGELIJKHEDEN

Een spel met alle waarden en inhouden van
onze cultuurJ

20.1 Inleiding
Indevorigetweehoofdstukken zijnverschillendevormenvanlandbouwkwalificatiebesproken en is ingegaan op aspecten van tijd en ruimte. Dit hoofdstuk zet de volgende
stapopwegnaar eenmethodiek voor landbouwkwalificatie enbeschrijft een raamwerk,
dataaneenaantaleisenmoetvoldoen,dievolgenuitdeeltweevandezestudie.
Inaansluiting op deel tweekan landbouwkwalificatie worden beschreven alsvorm van
infonnatie die onderzoek en planning met elkaar in contact brengt, elkaar laat ontmoeten. Wellicht ten overvloede: onderzoek staat hier voor de handeling onderzoeken, die
zowel door planners, activisten, adviseurs als onderzoekers kan worden uitgevoerd, en
nietvoor het geheel aanonderzoeksinstellingen of -resultaten. Informatie uit onderzoek
wordtdoordeplannerinzijn dagelijkshandelenomgezettotkennis(fig.20.1).

Fig. 20.1Landbouwkwalificatie alsonderzoek in planning

Uitgangspunt hierbij is dat de kennis over een bepaald object beter zal zijn als hierbij
verschillende gezichtspunten, invalshoeken en discoursen worden toegelaten. Niet omdat meer ook beter is, maar omdat er geen benaderingen, invalshoeken of discoursen
worden uitgesloten. Ditprincipeisindeel twee verwoord als:hetobjectkrijgtabsolute
voorrang, niet de methode.Voor het raamwerk voor landbouwkwalificatie betekent dit
dat het open moet staan voor verschillende invalshoeken en gezichtspunten. Dat bete1
Hesse, [1943] 1978. Het volledige citaat luidt: "Het Kralenspel is dus een spel met alle waarden en
inhouden van onze cultuur, het speelt ermee, zoalsbij wijze van spreken een schilder in de gouden eeuw
van dekunsten wellicht heeft gespeeld met dekleurenvanzijn palet."
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kent dathetraamwerk meerhetkarakterheeft vaneenserie spelregelsvoor eenspeldat
inprincipe allekantenopkan,mag enmoet gaan,danvan eenrecept dat dwingend een
bepaalde aanpak voorschrijft, waarvan niet mag worden afgeweken. Landbouwkwalificatiewordt danvergelijkbaar met wat HermanHesse ([1943] 1978)heeft genoemd een
kralenspel met alle waardenen inhoudenvan onze cultuur. Kenmerkend voor het spel
zijn de regels en de begrenzingen die juist de mogelijkheden scheppen. Bridge heeft
veel meer mogelijkheden dan klaverjassen, omdat het meer regels heeft (Van Praag,
1974).De regels voor landbouwkwalificatie moeten daarbij niet worden gezien als een
meta-spel dat andere spelen omvat, maar als afspraken tussen spelen die het mogelijk
makenomelkaarsspeltebegrijpen enspelente vergelijken.
Hieraankunnenverschillende eisenvoorhetkwalificatiespel worden ontleend:
* open: de mogelijkheid bieden om verschillende normatieve opvattingen uit te
werken;
* veelvormig: eenstructuurbiedenwaarbinnen allerleivormenvankwalificatie kunnen
worden uitgewerkt;
* consistent: vermijden dat gebiedsvariabelen, bedrijfsvariabelen, absolute waarden,
relatievewaarden,groeicijfers, momentanewaardendoorelkaarworden gebruikt;
* helder: wordenuitgedrukt ineenenkelkengetal;
* transparant: inzichtelijk voorgebruikers;
* eenvoudig: intevullenmetalgemeenbeschikbare data.
Hieronderwordthetspeelveld daarvoornader gedefinieerd (paragraaf20.2). Vervolgens
wordt ingegaan op de spelregels (20.3).Tenslotte worden dekralen om het spel mee te
spelenomschreven(20.4).

20.2 Speelveld
Het speelveld is gebaseerd op het in deel twee geformuleerde genremodel waarin de
conceptuele wereld, de sociale wereld en de fysieke wereld op een specifieke manier
met elkaar worden verbonden. Landbouwkwalificatie is een spel binnen het genre onderzoek. Voor landbouwkwalificatie kan genremodel als volgt worden gespecificeerd
(fig.20.2).
Fysiek-ruimtelijke omgeving
Deonderste schijfvanhetgenremodel isdefysieke ruimte,deondergrond voordelandbouw. Dit omvat alle fysiek-ruimtelijke eigenschappen van een bepaalde locatie. Niet
alleendebodem,maarookdeontwatering,hetklimaat,deontsluiting,denatuur,enz.
Kwalificatieobject:deactorlandbouw
Centraal in de kwalificatie staat de ruimtegebruiker landbouw. Onder landbouw wordt
hierverstaan:deprimairelandbouwkundigeproductieop landbouwbedrijven.
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Maatschappij-ruimtelijke omgeving
Naast delandbouw zijn ernoglegioandereruimtegebruikers,diemetdelandbouw concurreren om ruimte of samenmet de landbouw de ruimtegebruiken. Andere ruimtegebruikers nemen in het genremodel dezelfde positie in als de landbouw, maar zijn in de
lmdbouwkwalificatie alsgroepvande landbouw onderscheiden. Kennis over derelatie
tussen landbouw en andere ruimtegebruikers is in deel drie maatschappij-ruimtelijke
kennis genoemd.

r

Kwalificatie-idee

Kwalificatiesubject:
planners
Maatschappelijke vraag
Maatsch.-ruimt. omgeving
Kwalificatie-object: landbouw

Fysiek-ruimtelijke
omgeving

Fig.20.2 Landbouwkwalificatie inhet genremodel
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Marktvraagen maatschappelijkeeisen
De schijf sturende actoren omvat onder andere de afiiemers van 'produkten' van landbouwbedrijven. Hetgaathierbij zowelomlandbouwproducten, alsom maatschappelijke
producten zoalshet door de landbouw vonngegeven landschap.Het laatstebetekent dat
ook de actoren die maatschappelijke eisen aan de landbouw stellen hier worden
meegenomen. In deel drie iskennis over de relatietussen deze actoren en de landbouw
aangeduid alskennisoverde 'maatschappelijke vraag'.
Plannend en kwalificerendsubject
Het genremodel maakt met betrekking tot de sturende actoren geen principieel onderscheid tussen de overheid en andere actoren. Binnen de schijf sturende actoren wordt
wel onderscheid gemaakt tussen de overheid als plannend en daarmee kwalificerend
subjectendeandere 'vragers eneisers'.Deoverheid isdekwaliflcerende actor, die,medeter legitimatie van de eigenpositie,kwalificeert intermenvan algemene maatschappelijke doelen,opgebouwd alsmixvanwensenvanallerleiandereactoren.
Kwalificatie-idee
Indebovenste schijf gaathet inhet algemeenomdeverschillende regelsdieten grondslag liggen aan maatschappelijke genres. Landbouwkwalificatie slaat een brug tussen
beschrijvende zinnenenwaarderendezinnen.Dezebrugkan doorverschillende kwaliflcerendeargumentatieswordenondersteund. Dekern ofdefilosofie waarop een kwaliflcerende argumentatie isgebaseerd wordt inhet genre-model aangeduid als kwalificatieidee. Vanuit het kwalificatie-idee worden de spelregels voor kwalificatie nader ingevuld.

20.3 Vormvoor kwalificatiecriteria
Hetuitwerkenvandespelregelsvoorkwalificeren begintmetdezoektochtnaardevorm
waarin decriteriakunnen wordenuitgedrukt. Het gaatom eenvorm die alshet ware uit
zichzelf het wezen van wat kwalificeren is representeert. Een vorm ook die heel divers
kanworden ingevuld endaarmeegeenenkelkwalificatie-idee onderdrukt. In aansluiting
hierop ishetbelangrijk dat devorm verschillendetijd- enruimteschalen aankan.Verder
moet devorm zoeenvoudigzijn dathet ineenoogopslag eenbeeldgeeft van dewerkelijkheid zoalsdievolgenshetkwalificatie-idee inelkaarzit.
Devolgendevormvoldoet aandezeeisen:

hetpercentage bedrijven ineenbepaaldeMasse.

Deze vorm is zeer flexibel. Als bijvoorbeeld in een kwalificatie de afzetmogelijkheden
belangrijk worden gevonden,danwordthetcriterium:hetpercentagebedrijven metproduct X van kwaliteit Z. En als meerdere criteria van belang zijn, dan kan de vorm
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worden ingevuld als: het percentage bedrijven dat een goede bedrijfsstructuur en
vruchtbaregronden heeft.
Waarom het bedrijfsniveau?
Afhankelijk van de stijl kandekwalificatie betrekking hebben opde landbouw zelf, op
de landbouw in relatie tot afnemers, op de landbouw in relatie tot andere
ruimtegebruikers of op de landbouw in relatie tot de eigenschappen van de fysiekeruimte. Al dezerelaties komenbij elkaar op enwerken door viahet bedrijfsniveau. Op
dit niveau worden de beslissingen genomen waardoor economischeontwikkelingen
worden vertaald in ruimtelijkeeffecten. Op dit niveau komen ruimte en maatschappelijke vraag bij elkaar. De vraag naar produkten komt tot uitdrukking in prijzen; de
maatschappelijke eisen komen tot uitdrukking in verboden, geboden, subsidies,
enzovoort, dievoorbedrijven tot verschillende kostenniveaus leiden en daarmee ook de
prijs bei'nvloeden. De ruimtelijke omstandigheden komen tot uitdrukking in de vaste
kosten via de grondprijzen, wat betreft de vraag naar grand in een gebied, in vooral
variabele kosten en fysieke opbrengsten alshet gaat om fysiek-ruimtelijke condities in
de zin van verkaveling, ontwatering, ontsluiting. Sociaal-ruimtelijke condities werken
door in de beschikbaarheid van arbeid en daarmee op de arbeidskosten en eventueel in
de beschikbaarheid en prijzen van kapitaalgoederen. Zo is het in de glastuinbouw
duurder om buiten een concentratiegebied een kas te laten bouwen of is het buiten de
concentraties vanveehouderij moeilijker omgebruiktemakenvanquantumkortingen in
deaanvoervanveevoer.
Dekeuze voor het landbouwbedrijf als spil in dekwalificatie maakthetbovendien mogelijk om verschillentussenbedrijventot uitdrukking te brengen. Het kan hierbij gaan
omverschillen indebelangrijkste productierichting vandebedrijven, maarookomverschillenindewijzevanbedrijfsvoering ofin bedrijfsstijlen.
Waaromhetpercentage in eenbepaaldeklasse?
Deeersteredenisvanbelanginhetkadervande eisdat decriteriumvormgoed aansluit
bij hetwezen vanhetkwalificatiespel, inhetkader van deontmoetingtussen onderzoeker enplanner. Criteria dieworden geformuleerd intermenvan statistische maten slaan
eendergelijke dialoogdood.Zeverleggenhetkaraktervanhetgesprektussenonderzoeker enonderzoeksgebruiker van interactienaaruitleggen.Het 'percentagebedrijven van
klassex' heeft datniet.Deplanner isinstaatominzijn eigenwoorden aantegeven aan
watvoorbedrijvenhijbelanghecht.
Detweederedenomtekiezenvoorhetpercentageis,dat hetmetdezemaatmogelijk is
omklassen te definieren aandehand van verschillende aspecten of dimensies. Bijvoorbeeldhetpercentagebedrijven datzowelgroot alsintensief is.Deklassegrenzen kunnen
zowel eennormatief (zoalsbijvoorbeeld gebeurde bij het gebruiken van de veel gehanteerde grens 'bedrijven boven de 150 sbe') als een beschrijvend karakter hebben ('percentage bedrijven boven een gemiddelde waarde'). Hiermee wordt het op relatief eenvoudigewijze mogelijk eenbeschrijvend-statistische invullingtegevenaande gedachte
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dat deontwikkeling in de landbouw wordt vertekend als deze alleen maarwordt geformuleerd intermenvangemiddelden (VanderPloeg, 1985).
Tenderde iseenpercentageminder gevoelig voor eventuele uitschieters. Bijvoorbeeld:
een enkelheel grootbedrijf bei'nvloedthet percentage bedrijven boven de 150sbenauwelijks. Hetvoordehandliggendealternatiefwashetgemiddeldegeweest.Ditheeft als
voordeel dat er gemakkelijk mee kan worden gerekend. Omdat het gemiddelde echter
vertekend kan worden door uitschieters, verdient eigenlijk de mediaan de voorkeur als
maat.Demediaan heeft weer alspraktisch nadeel dat deze slecht bekend is en moeilijk
uitbasis-statistieken kanworden afgeleid.
Ruimtelijke en economischevertaling
Deze criteriumvorm heeft ook het voordeel dat hij kan worden toegepast op gebieden
van verschillende grootte.Zelfs opeenGIS-kaartmet individuele bedrijven kanperbedrijf worden aangegeven of eenbedrijf wel of niet tot eenbepaalde klasse behoort. Als
hetpercentagebedrijven ineenbepaaldeklassebekendis,kanvervolgensnogeenruimtelijke vertaling plaatsvinden door na te gaan hoeveel grond deze bedrijven beslaan, of
een economische vertalingdoornategaanwat detotaleeconomische omvangvan deze
bedrijven is.
Voorbeeld
Uitgaandevan dekeuzevoorhetpercentagebedrijven ineenmeer-dimensionaleklasse,
wordt onmiddellijk duidelijk hoe maatschappelijke vragen en eisen, de maatschappijruimtelijke omgeving van de landbouw, de landbouw zelf en de fysiek-ruimtelijke omgeving worden samengebracht. Iedere laag vormt e6n van de dimensies waaruit de
meer-dimensionale klasse is samengesteld. Eenklasse kan danbijvoorbeeld bestaan uit
de bedrijven:
* diezijn gespecialiseerd inproductenmeteengoede afzetverwachting;
* meteenbedrijfsomvang groterdan200sbeeneenbedrijfshoofd onderde50jaar;
* ineengebiedmeteenpositieve agrarischebestemming;
* opeengoedegrond.
In het systeem kunnen ook toekomstverwachtingen worden opgenomen. Vanuit het
kwalificatie-idee datdekwaliteit vandelandbouwgebieden wordtbepaald dooromschakelingsmogelijkheden naar biologisch-dynamische landbouw wordt bijvoorbeeld uitgegaanvande bedrijven:
* diegewassentelenmeteenbeperktperspectief;
* indebuurtvananderebiologisch-dynamische bedrijven;
* in een omgeving waar een biologisch-dynamische landbouw een meerwaarde voor
kanhebben,bijvoorbeeld eenwaterwingebied ofeenwaardevol cultuurlandschap
* opeenweinigverontreinigdebodem,dieperspectievenbiedtvooromschakelingnaar
biologisch-dynamische landbouw.
In beide voorbeelden wordt de kwaliteit van gebieden bepaald door de mate waarin de
bedrijven diein dezeklassen vallen inhet gebiedvoorkomen, uitgedrukt als percentage
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vanhettotaal.Indehoofdstukken 21,22 en23wordenverschillendevoorbeeldenvoilediguitgewerkt.

20.4 Kralen
Hetkralenspel wordt gespeeld metkralen, oftewel: de criteriaofmaatstaven waaruit de
kwalificatie is opgebouwd.2 Zoalshiervoor is beschreven maakt iedere kwalificatie gebruik van een eigenkeuzeuit detotale set vanmogelijke kralen. Dekralen worden gedefinieerd ophet speelveld dat inparagraaf 20.2isbeschreven.Zoalsaangegevenomvat
hetspeelveld:kwalificatie-idee, maatschappelijke vragen eneisen, maatschappij-ruimtelijke omgeving, landbouw en fysiek-ruimtelijke omgeving. In deze paragraaf worden
deze vier nader ingevuld met variabelen die als criterium in een kwalificatie kunnen
wotdenmeegenomen. Dezezijnverwoord intermenvanhetpercentagebedrijven ineen
bepaaldeklasse,zoalsindevorigeparagraafisvoorgesteld.
Mate waarinbedrijvenaan dediversemaatschappelijkevragen en eisen voldoen.
Ditkanafhankelijk vandekwalificatie opdevolgendemanierenworden ingevuld:
* Aanwezigheid vanproductierichtingen metbelangrijke afzetmogelijkheden, hetzij op
bestaandehetzij opnieuwemarkten.
* Inkomen op landbouwbedrijven. Jarenlang is het scheppen van de mogelijkheden
voor een paritair inkomen in de landbouw een doelstelling van het agrarisch
sectorbeleid geweest.
* Werkgelegenheid (bijvoorbeeld uitgedrukt in het aantal arbeidsjaareenheden in de
landbouw ofarbeidsjaareenheden opperspectiefvolle landbouwbedrijven);
* Milieukwaliteit (emissievan diverse stoffen, het gebruik van energie, voorkomen
van milieuvriendelijke technieken of teelten op bedrijven). De eisen en randvoorwaarden dieaandelandbouwworden gesteld,komeninhet genremodel viademaatschappelijke vraag aan de orde.In dit model zijn milieu-eisen dus geen eisen vanuit
defysiek-ruimtelijke omgevingaandelandbouw,maarmaatschappelijke eisen.
Mate waarin de eigenschappen vanhet bedrijfhet mogelijk maken om blijvend aan
demaatschappelijke vraagtevoldoen.
Het gaathierbij eigenlijk omdevraagofdescore opde anderepuntendemaatschappelijkevraagenigszins stabielis.Eenlagemilieudrukheeft immersveelminderwaardeop
bedrijven die op het punt van een intensiveringsbeslissing staan, dan op bedrijven die
dezetoestand zullencontinueren.Hetwoord continuerenheeft daarbij dusniet louter de
betekenisvaneconomischecontinui'teit sec,maarvanstabiliteit t.a.v.demaatschappelijkevraag.Divers onderzoek vanhet LEI laatzien dat de continui'teit op driepijlers rust:
het bedrijfsinkomen, de financiele situatie en de gezinssituatie (Luyt en Hillebrand,
1990).Ditkanwordeningevuldmetcriteriaals:
1

Het woord criterium wordt verschillend gebruikt. Hierworden criterium en maatstaf alssynoniemen
opgevat.Beidezijn groothedenwaaruiteenkwalificatie isopgebouwd.Eennormwordtgedefinieerd als
waardewaaraan eencriterium moetvoldoen. Endatbetekentdat de criteriumscore binnen eenbepaald
(getals)bereikmoetblijven.
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* Productieomvang.Deze maatstaf gaat uit van de veronderstelling: hoe groter het
bedrijf hoe meer continuiteit mag worden verwacht. De productieomvang kan
worden weergegeven per bedrijf of per gezinsarbeidskracht. De tweede maatstaf is
vooralvanbelangvoordebedrijfstypen waarinhetgezinsbedrijf domineert.
* Bedrijfsinkomen. De berekende of geschatte bedrijfsuitkomsten kunnen een
belangrijk criterium voor de continuiteit vormen. Terzijde: hier gaat het om
bedrijfsinkomen als criterium voor bedrijfscontinui'teit. Hetzelfde criterium kan ook
als onderdeel van de maatschappelijke vraag worden opgenomen, ingeval een goed
bedrijfsinkomen in de betreffende kwalificatiestijl belangrijk wordt gevonden. In
hoofdstuk 22 zijn drie methoden genoemd om het bedrijfsinkomen te achterhalen:
direct meten in een gebied; gebruiken van een kengetal; rekenen met een geschatte
functie ofeen bedrijfsmodel.
* Financielepositie. Elhorst (1990) geeft aan dat de financiele positie van een bedrijf
belangrijker is voor de continuiteit dan de bedrijfsuitkomsten. Toch richten veel
economischetheorieen zich sterkophetlaatste.
* Investeringsruimte. Op grond van de gedachte dat een bedrijf voldoende
mogelijkheden moet hebben om in de toekomst te investeren, formuleert Mulder
(1991) als belangrijk kengetal voor de continuering van landbouwbedrijven: de
verhouding tussen de investeringsruimte en de benodigde diepte- en
uitbreidingsinvesteringen. De verhouding moet, arbitrair gesteld, meer dan 50 %
bedragen,voorduidelijke continueringsmogelijkheden.
* Opvolging,leeftijd. IndeCBS-landbouwtellingscijfers isonderandereopgenomen of
het bedrijfshoofd een opvolger/ster heeft. Dit is in principe een duidelijk continuiteitscriterium, hoewel deopgaveindenationale Landbouwtelling weleens eenvertekendbeeld zoukunnen geven,omdatookbij agrarische ondernemers dewens devadervandegedachteis.
* Bedrijfsstijlof-type. Deenebedrijfsstijl geeft meercontinuiteit dande andere. Daarom kan ook de bedrijfsstijl worden gehanteerd als criterium. Bedrijfsstijlen kunnen
ophunbeurtwordengebaseerd opeensetaancriteria,waarvanschaalfactoren, intensiteit van productiemiddelen, mate van specialisatie, nevenactiviteiten en dergelijke
deelkunnen uitmaken.
Mate waarin de landbouw-bedrijven afhankelijk zijn van of worden beinvloed door
andere ruimtegebruikers.
Mogelijke kralen zijn:
* De ligging ten opzichte van agribusiness-complexen. Agribusiness-complexen zijn
clusters van landbouw-economische activiteiten, door een hele produktieketen heen,
die onderling grote samenhang vertonen (Maas 1984). De ligging in een ruimtelijk
agribusiness-complex draagtbij aandecontinuiteit vanbedrijven: leveranciers en afnemers zijn aanwezig of kunnen gemakkelijk langskomen; kennis is aanwezig, ook
bij kredietverstrekkers, verzekeringen, etc.;de mentaliteit is tot inhet lokale bestuur
toeopdeactiviteitenvanhetcomplex gericht.
* Grondprijs voor landbouwbedrijven. De grondprijs kan worden geinterpreteerd als
een indicatie voor deruimtelijke druk in eengebied. Het geeft aanhoe sterk delandbouwonderdrukstaatvananderevormenvan ruimtegebruik.

Kralenspelvanmogelijkheden
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Mate waarin de fysiek-ruimtelijke omgeving bedrijven de mogelijkheid biedt om aan
maatschappelijkevraageneisente voldoen.
Hierbij kunnendevolgendevariabelen alskralenworden gebruikt:
* Verkaveling.Van oudsher is de mate van versnippering van landbouwgronden een
belangrijkefysiek-ruimtelijkeconditievoorhetfunctioneren van landbouwbedrijven.
* Ontsluiting.De interne ontsluiting van bedrijven hangt sterk samen met de verkaveling.Deexterneontsluitingwordtin feite steedsbelangrijker. Nietzozeer alskostenpost voor landbouwbedrijven, maar als maatschappelijke kostenpost in die zin dat
veel wegen de mobiliteit kunnen bevorderen, waardoor het maatschappelijk gezien
onaantrekkelijk is om inbepaalde gebieden dewegen voor landbouwkeer teverbeteren.Indirectwordt deontsluitingopnieuw eenlocatiefactor voor landbouwbedrijven.
* Ontwatering.De ontwateringssituatie beheerst de kwaliteit van het landelijk gebied
van Nederland. In het verleden door sterke nadruk op de schade voor de landbouw
onder het landbouwbeleid van dejaren vijftig en zestig. Later doordat de negatieve
effecten vandesterkgemanipuleerde waterhuishouding opdekwaliteit vandenatuur
steedsduidelijker zijn geworden.
* Bodemgeschiktheid. Voorheen werd bodemgeschiktheid vooral benaderd vanuit de
mogelijkheden tothogeproducties (i.e. de chemischebodemgeschiktheid) latermeer
vanuitdemogelijkheden omhet landmachinaaltebewerken (i.e.defysischebodemgeschiktheid),terwijl tegenwoordig demogelijkheden omzonder nutrientenverliezen
teproducerenvangrootbelangzijn geworden.
Vankralen naardata
Een van de eisen aan het raamwerk voor kwalificatie is dat dit in principe toegepast
moet kunnen worden met algemeen beschikbare data. Nu geldt dat niet voor alle voorbeelden die hierboven zijn opgesomd. Voor de streekplanning is het gemeentelijk
niveau voldoende gedetailleerd. Voor dit niveau levert het CBS gegevens over het aantal bedrijven dat in een bepaalde bedrijfsomvang en bedrijfsgrootteklasse valt. Hieruit
kan,weliswaarnietmethonderdprocentnauwkeurigheid, eenverwachtingswaarde worden berekend voor meer ingewikkelde klassen. In bijlage 21 wordt hierop nader ingegaan. Bovendien kunnen uitvoerige overzichten ook door LEI-DLO worden gemaakt.
Devoorbeelden diewordenuitgewerktbaserenzichopalgemeenbeschikbaredata.
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20.5 Drie spelen
Indevolgende driehoofdstukken worden driekwalificaties vande landbouw in Nederland gegeven. Het gaat om drie toepassingen met een heel verschillend karakter, maar
waarbij het voorgestelde raamwerk wel consequent wordt aangehouden. Bij alle drie
kwalificaties komenachtereenvolgens aandeorde:
* kwalificatie-idee, diedeachterliggendefilosofieweergeeft;
* kwalificatiecriteria, een keuze uit dekralen waarvoor in dit hoofdstuk verschillende
mogelijkheden zijn gegeven;
* kwalificatieresultaat, uitgedruktpergemeente;
* kwalificatiegebruik, eenmogelijke vertalingnaarderuimtelijke planning.

Ho«fdstuk21

GROTEBEDRIJVENHEBBENDETOEKOMST

BigisbeautifulJ

21.1 Kwalifkatie-idee
Dekwalificatie Grotebedrijvenhebbendetoekomstredeneert vanniteenbepaaldeeconomischerationaliteit (fig. 21.1).Kort samengevat luidt deze:hoe groter de landbouwbedrijven, hoe beter ze gebruik kunnen maken van allerlei schaalvoordelen, wat maatschappelijk gezienaltijdvoordeligis.
Deze argumentatie is in de afgelopen decennia onder verschillende economische gesterntengehanteerd. Ineersteinstantie alleenomtegen lagekosten eneen rechtvaardige
beloningvoldoende goedeen goedkope levensmiddelen teproduceren. Later ging vooralhet argument ombij gelijk blijvende productie de landbouwinkomens oppeil te houden een rol spelen. Nog weer later, toen de landbouw tegen milieugrenzen bleek op te
lopen, werd schaalvergroting gelegitimeerd vanuit de financiering van milieu-investeringen.

Goede,goedkope
producten

Grote bedrijven kunnen ander
ruimtegebruik weerstaan

Grote bedrijven scheppen
I
eigen productie,
omstandigheden

Fig. 21.1 Kwalificatie 'Grotebedrijvenhebbendetoekomst'geplaatstinhetgenremodel

Dekwalificatie wordt ookwelgehanteerd omeenbeeldvan detoekomstwaarde vanbedrijven te geven.Vangrotebedrijven kanwordenverondersteld datzezichhetbest zullen aanpassen aan nieuwe economische omstandigheden, omdat ze debeste uitgangssi1

ParafrasevanSchumacher's(1973)Smallisbeautiful
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tuatiehebben enhierwaarschijnlijk debesteondernemers zitten.Vanuit deze kwalifkatiebeschouwd, ishetnietnodigomteredenerenvanuitdetoekomstigevraagnaar landbouwproducten ofvanuit toekomstige maatschappelijke eisen, omdatjuist degrotebedrijven instaatwordengeachtomintespelenopnieuwevragenofmaatschappelijke eisen. Voor dewetvanderemmende voorsprong isin deze manier vandenken geen
plaats.
Dekwalificatie gaat ervanuit dat fysiek-ruimtelijke en maatschappij-ruimtelijke omgevingsfactoren niet indekwalificatie hoeven teworden opgenomen. Dit isgebaseerd op
tweeargumenten.Ten eerstespelenfysiek-ruimtelijke condities indirect aleenrolinde
omvang van debedrijven. Als ernamelijk fysieke belemmeringen voor derealisering
vangrotebedrijven aanwezigzijn, danhebbendezehundoorwerking algehadindehuidige bedrijfsomvang. Ten tweede zullen de volgens de kwalificatie-uitgangspunten
goede ondernemers opdegrote bedrijven in staat zijn omallerlei factoren, zelfsde
fysiek-ruimtelijke, naarhunhandtezetten.
Zijn ergrenzen aandegroei vandeomvang vanlandbouwbedrijven? Teverwachten
valt dat boven een zekere bedrijfsomvang de schaalnadelen groter worden dan de
schaalvoordelen. Zachariasse (1990) laat echter zien dat dit punt voor de meeste
Nederlandse landbouwbedrijven nog lang niet is bereikt: grotere bedrijven hebben
duidelijk lagere kosten persbe. Indemelkveehouderij hebben grotere bedrijvenook
hogere factoropbrengsten persbe, hoewel boven de250 sbe hetpositieve schaaleffect
minder groot is(fig. 21.2). Indeakkerbouw ligt ditanders, daar nemen de factoropbrengstenpersbeboveneenbedrijfsomvang van300a500sbeaf.
Factoropbrengsten
(gld)persbe

Factorkosten
(gld)persbe
1200
1000

1977/78
1982/83
1987/88

600

800
600

400

• 1977/78
» 1982/83
. 1987/88

400
200

Bedrijfsomvang
(sbe/bedrijf)

200

Bedrijfsomvang
(sbe/bedrijf)

Fig. 21.2 Factorkosten en-opbrengstenper sbeindemelkveehouderij (naar:Zachariasse, 1990)

Grotebedrijven hebben detoekomst
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21.2 Kwaliflcatie-criteria
Uitgaandevanhetvoorgaandeisslechts6encriterium gekozen:
hetpercentage bedrijven meteen:
-bovengemiddeldebedrijfsomvang
Debovengemiddelde bedrijfsomvang is eenomvangwaarmeebedrijven een behoorlijk
aantaljaren goedmeekunnen. Naarmate er meer van deze bovengemiddelde bedrijven
ineengebiedvoorkomen,moetditgebiedlandbouwkundighogerworden gewaardeerd.
De bovengemiddelde bedrijfsomvang is gedifferentieerd naar bedrijfstype. In de glastuinbouw bijvoorbeeld ligt deze hoger dan in de melkveehouderij. Voor het vaststellen
van de bovengemiddelde bedrijfsomvang is in deze studie het jaar 1995 aangehouden
(tabel21.1).
label 21.1Bedrijfsomvang1995naarbedrijfstype
Bedrijfstype
Akkerbouwbedrijven
Opengrondstuinbouwbedrijven
Glastuinbouwbedrijven
Graasdierbedrijven
Hokdierbedrijven
Gecombineerdebedrijven

Gemiddeldebedrijfsomvang 1995 (nge)
50
50
70
32
32
32

Werkwijze
Voor elkegemeente inNederland isovereenperiodevanvijfjaarperjaar nagegaan uit
CBS-statistieken hoeveel procent van debedrijven bovengemiddeld waren inhet eigen
bedrijfstype. Hieruit is een vijfjarig gemiddelde berekend. Door middel van een wegingsfactor ishierineen ontwikkelingstrend verwerkt.Hierbij heeft elkjaar eenbepaald
gewicht toegekend gekregen. Voorhet eerstejaarheeft dit gewicht dewaardeeen;voor
het laatstejaar dewaardevijf. Hetgevolgisdateengebiedineenopgaandelijn eenhogereeindscorekrijgt daneengebiedineenneergaande lijn.

113 Kwalificatie-resultaat
In fig. 21.3 wordt de uitkomst van deze kwalificatie weergegeven. Hoe donkerder de
kleurvan de gemeente,hoemeerbovengemiddelde bedrijven ervoorkomen.Zoalshiervoor is uitgelegd, krijgen de gemeenten in een stijgende lijn een hogere kwalificatiescoredandegemeenten ineendalende lijn.
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H 40enmeer (84)
H 30tot40 (181)
• 20tot30 (227)
• 0tot20 (148)
Fig. 21.3 Kwalificatie vande landbomv opgrond vanbedrijfsomvang, uitgedrukt in net percentage
bedrijven boven een normatieve bedrijfsomvang.

Volgensdezevoimvankwaliflcatie bevinden degoedelandbouwgebieden zichin:
* hetnoordenvanhetland,waarveelpootaardappelen voorkomen;
* Friesland,waarzichveelgrotegraasdierbedrijven bevinden;
* Flevoland,metgrotemoderne akkerbouwbedrijven;
* ZuidwestNederland,metz'n veleengrote glastuinbouwbedrijven;
* hetPeelgebiedmetgrotegraas-en hokdierbedrijven.

Grotebedrijvenhebben detoekomst
Dezwakkere gebieden liggen:
* in het noorden van de Veluwe, waar in het algemeen veel kleine bedrijven
voorkomen;
* inZeeland,metrelatiefkleine akkerbouwbedrijven.
Op zich geeft deze kwaliflcatie geen verrassende uitkomst omdat het kwaliflcatie-idee
vrij vaakwordt toegepast.Maar omdatinanderestudiesdebedrijfsomvang meestalniet
naar type wordt gedifferentieerd, geven deze vaak een vertekend beeld. Gebieden met
relatief slechte glastuinbouw scoren dan tochhoog, omdat de glastuinbouw inhet algemeenbedrijven met eengroterebedrijfsomvang kent.Ditnadeel wordt indezemethode
afgezwakt. Datbetekent onder andere dat eengebied alshet Westland ookhier redelijk
hoogscoort,maarnieteenzoextreemhogewaarderingkrijgt alsinmethodendie afzien
vanverschillentussen bedrijfstypen.

21.4 Kwalificatiegebruik
In de lijn van deze kwaliflcatie past een ruimtelijke strategie, die uitgaat van een
onderscheidtussen(fig.21.4):
* teneerstedebedrijven dieergoedvoorstaan;
* tentweededemiddenbedrijven,bedrijven dienetonderhet gemiddelde zitten,watin
de landbouw waar de modus kleiner is danhet gemiddelde eenredelijk omvangrijke
groepbedrijven is;
* tenderdedekleinebedrijven (benedenmodaal).

Bedrijfsomvang

Fig.21.4 Toepassingvankwaliflcatie 'grotebedrijvenhebbendetoekomst'

De strategie kan voor deze drie groepen als volgt worden ingevuld. De gebieden met
veel bedrijven die er goed voorstaan, verdienen vooral planologische bescherming,
waardoor ze in de gelegenheid zijn zichzelf verder te ontwikkelen zonder bemoeienis
van overheden. De gebieden met veel middenbedrijven dienen te worden gesteund,
waarbij vooral aanstructuurverbeterendemaatregelen (i.e.hetverbeterenvande fysiek—
ruimtelijke productieomstandigheden) wordt gedacht. De kleine bedrijven ten slotte
zullen in een natuurlijk selectieproces het onderspit delven. Hier liggen mogelijkheden
voor functieverandering vanhet landelijk gebied.
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21.5 Terugblik
Louter instrumenteelbeschouwd, gaat het hier om een eenvoudige en robuuste wijze
van kwalificeren. Het robuuste karakter blijkt uit debruikbaarheid onder verschillende
maatschappelijk-economische omstandigheden.Deze kwalificatie wordt dan ook zowel
in een economische beleidsargumentatie gebruikt (hoge bijdrage aan nationaal product
of efficient ruimtegebruik) als in een milieubeleidsargumentatie (waar zijn milieuinvesteringen door de landbouw mogelijk). Het idee achter deze kwalificatie wordt dus
wel veel toegepast, maarbijna altijd indevorm van een simpel gemiddelde, zonder de
uitsplitsingnaarbedrijfstype temaken.
Meerprincipieel beschouwd ishetvolgende vanbelang.Dezekwalifcatievorm komtop
het volgende neer: er is een norm, die wordt gefundeerd in de wereld van het
normatieve, en diewordt toegepast op dewereld vanhet feitelijke. Norm en object van
toepassing zijn duidelijk gescheiden. Deze kwalificatiestijl is daarmee een typische
uiting van modern denken. De kwalificatie laat slechts een beoordeling toe vanuit een
vastbeeldvanwatgoedisenwatindetoekomstgerealiseerdzoumoetenworden.
Verder wordt er geen rekening gehouden met een omslagvan gebieden van een achterstandssituatie naar een voorsprong, zoals in de Peel heeft plaatsgevonden. In de jaren
vijftig was dit nog een landbouwkundig achtergebleven gebied, wat door de opkomst
van de varkenshouderij is omgeslagen. Het omgekeerde komt ook voor. Een bloeiend
tuinbouwgebied alshetWestland dreigtachteropteraken.
Een laatste kritiekpunt is dat individuele achtergronden en specifiek omgaan met omstandigheden totaal worden genegeerd. Aan verschillen inbedrijfsstrategie wordt voorbijgegaan. Daarop komt kritiek, met name van agrarisch sociologen (onder andere in
Van der Ploeg, 1985).In het volgende hoofdstuk wordt een op deze kritiek gebaseerde
kwalificatie uitgewerkt.

Hoofdstuk 22

IEDERTYPEHEEFTZIJNEIGENTOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

Zonder verschil kan niets worden waargenomen ofwaargemaakt, zonder het begrip 'verschil' niets gekozen of gedacht. Verschil is
voorwaarde voor verandering.'

22.1 Kwalificatie-idee
Deze kwalificatie heeft als leidende gedachte dat het eendimensionale denken in
schema'svansterkeversuszwakkeofgoedeversusslechtelandbouwbedrijven zoalsdat
indevorigekwalificatie aandeordewas,eenteweinig genuanceerdbeeld geeft van de
werkelijkheid en daardoor allerlei keuzemogelijkheden voor politiek en beleid buiten
beeldhoudt.Indepraktijk latenindividuelebedrijven ziendathetheelgoedmogelijk is
omhetbedrijf voorttezettenopeenwijze dievolgenshet schemazwak of slecht is.De
werkelijkheid is principled veelvormiger dan de schema's om de werkelijkheid
hanteerbaar te maken. In deze kwalificatie staat daarom de veelvormigheid in de landbouwcentraal (fig.22.1).

Rechtdoenaan
verscheidenheid

Diverse producten
voor diverse vraag

Eigen wijze van omgaan met
ander ruimtegebruik

Eigen aanpassing bij
mogelijkheden van

Fig. 22.1 Kwalificatie 'Iedertype heeftzijneigen toekomstmogelijkheden'geplaatst inhet
genremodeL

' De Jong, 1992.
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De kwalificatie gaat ervanuitdat erzeer veel verschillende stijlen voor hetbedrijven
van landbouw zijn die ieder op zich levensvatbaar zijn. Deze stijlen kunnen alleen
zichtbaarwordengemaakt doordetailonderzoek opmeerderedimensies.Indevolgende
paragrafen wordtditideeuitgewerktineentyperingvanbedrijven engebieden.

22.2 Kwalificatie-criteria
Uit het zo langzamerhand zeer uitgebreide oeuvre over bedrijfsstijlen, blijkt telkens
weer dat verschillen tussen bedrijfsstijlen tot uitdrukking komen in twee dimensies:
schaal enintensiteitvanbedrijven. Schaalenintensiteitmanifesteren zichdaarbij inverschillende gedaanten. Intensiteit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in demelkgift per
koeofindekunstmestgift perhectare.Schaalkomtnaarvorenindeoppervlaktevanhet
bedrijf, inhetaantalarbeidskrachtenofindeproductieomvang. Opgrondhiervanwordt
in deze kwalificatie voor hetonderscheiden vanverschillende bedrijfsstijlen uitgegaan
van schaal enintensiteit. Hiervan uitgaande zijn voorelkbedrijfstype viersoorten?bedrijven worden onderscheiden, dieworden weergegeven metdetrefwoorden groot,intensief, extensiefznklein.Ditzijn trefwoorden; debetekenisiswatbreder, zoalshieranderwordt aangegeven (zieookfig.22.2):
* Groot: deeconomischebedrijfsomvang endeoppervlakte zijn boven gemiddeld.De
intensiteitvandebedrijfsvoering zitdaarmeeopeengemiddeld niveau;
* Intensief.de economische bedrijfsomvang is groter dangemiddeld, de oppervlakte
minderdangemiddeld.Debedrijven zijn dusintensiefengrootineconomische zin.
* Extensief. deeconomische bedrijfsomvang iskleiner dangemiddeld, de bedrijfsoppervlaktegroterdangemiddeld.Debedrijven hebbeneenextensiefkarakter.
* Klein:Zoweldeeconomische bedrijfsomvang alsdebedrijfsoppervlakte zijn kleiner
dan gemiddeld.
o
2
a-O

I

Extensief

Groot

Klein

intensief

Q.
O

i
*c.
•o
»+
m

c

-*• Groot
Klein «Bedrijfsomvang(sbe)
Fig.22.2Aanduidingvan viersoortenbedrijven
Hierwordtdetermsoortgebruikt,omdathetwoordstijlaleenspecifiekeladingheeftgekregen.
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Viersoortenbedrijven gevenvier kwalificatiecriteria:
Percentagebedrijvengekarakteriseerdals:
•groot(respectievelijkintensief, extensief, klein)
fVerkwijze
Voorelkegemeenteisnagegaan hoeveel landbouwbedrijven tot dezevierklassenbehoren. Gemeenten met ongeveer dezelfde verdeling van bedrijven over de vier klassen
worden samen genomen in een cluster. Voor deze procedure is gebruikt gemaakt van
eeti standaard clusterprogramma (SPSS, Quick Cluster). Binnen een cluster hebben de
gemeenten een ongeveer gelijke karakteristiek, wat niet betekent dat de clusters ook
ruimtelijk gezienbij elkaarhoeventeliggen.

22.3 Kwalificatieresultaat
Intabel22.1isvoorelkeclusterdeverdelingoverdebedrijfssoorten aangegeven.
Tabel22.1Percentagebedrijvennaarsoortbedrijfencluster
Soortbedrijf

Soort
1

2

3

4

Cluster
5

6

7

8

9

Akkerbouwbedr.

Groot
Intensief
Extensief
Klein

33
15
10
5

10
12
10
14

0
0
1
0

0
0
1
2

0
0
2
2

2
2
1
1

0
1
1
1

0
0
1
2

1
1
3
3

Tuinbouwbedr.

Groot
Intensief
Extensief
Klein

2
3
0
1

2
6
1
4

5
6
31
41

5
14
10
56

4
15
7
24

0
1
0
0

0
3
0
2

0
4
1
5

1
5
2
5

Graasdierbedr.

Groot
Intensief
Extensief
Klein

8
7
2
2

4
9
3
7

1
0
6
3

0
1
3
6

3
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8
15
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4
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Groot
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1
1
1
0

1
1
1
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0
2
0
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0
2
0

0
1
4
1

1
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1
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9
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4

0

9

1

3

7

17

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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De clusters kunnen als volgt worden gekarakteriseerd. Fig. 22.3 geeft aan waar ze zijn
gelokaliseerd.
1

2

3

4

5

6

7

8

Gemeenten metveelgroteenintensieveakkerbouwbedrijven.
Een kleine groep van 18gemeenten, waar grote akkerbouwbedrijven domineren,
maar waar ook andere typen akkerbouwbedrijven voorkomen. Bekende akkerbouwgebieden zoalsFlevoland enhet noorden en oosten van'Groningen vallen in
dezecluster.
Gemeenten metveelkleineenintensieveakkerbouwbedrijven.
Een cluster van 83 gemeenten waar veel akkerbouw voorkomt, maar het accent
meer opdekleineakkerbouwbedrijven ligt.Derestgroep overigebedrijven is ook
vrij grootindezecluster.Dezeakkerbouwgemeentenliggenmetnameinhetzuidwesten,maarookinLimburg,DrenteenGroningen.
Gemeenten metveelextensieveenkleinetuinbouwbedrijven.
Eencluster van 19gemeenten metzowelkleinealsextensieve tuinbouwbedrijven.
Let wel, extensief ten opzichtevan de gemiddelde intensiteit indetuinbouw. Een
deelvan debekende glastuinbouwcentra valt in deze cluster, vooral als deze zich
meer op glasgroenten richten en er bovendien veel relatief kleine bedrijven voorkomen.
Gemeenten metveelintensieveenkleinetuinbouwbedrijven.
Een cluster van 23 gemeenten waarkleineen intensievetuinbouwbedrijven domineren. Vooral het percentage kleine tuinbouwbedrijven is hoog in deze cluster.
Gemeenten met veel glasbloementeelt, maar ook de intensieve boomteelt in
Boskoopvallenindezecluster.
Gemeenten metveeltuinbouwbedrijven enkleinegraasdierbedrijven
In 88 gemeenten komen veel tuinbouwbedrijvenvoor in combinatie met kleine
graasdierbedrijven. Deze liggen in Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg, de Betuwe, Noord-Limburg, Noord-Holland en een deel van Zuidelijk Flevoland. Deze
cluster omvat verschillende soorten tuinbouw: boomteelt, fruitteelt, opengrondsgroententeelt, bloembollenteelt. Ook deperiferie van de grote glastuinbouwcentra
Westland,AalsmeerenVenlokomtindezeclusterterecht.
Gemeenten metveelgroteenintensievegraasdierbedrijven.
In deze cluster van 52 gemeenten bevinden zich veel grote en intensievegraasdierbedrijven. DezeliggenmetnameinFriesland.
Gemeenten metveelkleineenintensievegraasdierbedrijven.
In 112 gemeenten ligt de nadruk op kleineen intensievegraasdierbedrijven.Het
percentageintensievebedrijven ligtindezelfde ordevangroottealsincluster 6.In
tegenstelling tot cluster 6, nemen hier de kleine bedrijven een belangrijke plaats
in. Deze gemeenten liggen in het westelijk weidegebied, Noord-Holland en
verspreid overdeoostelijke ennoordelijke provincies.
Gemeenten metveelkleinegraasdierbedrijven.
Eenclustervan73gemeentenwaarkleinegraasdierbedrijven domineren.Het verschil met de vorige cluster zit vooral in het hoge percentage kleine graasdierbedrijven. Degemeentenmetveelkleinegraasdierbedrijven liggenvooral indeVallei,Achterhoek enTwente.
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Gemeenten metveelhokdierbedrijven.
Eengroteclustervan 171gemeenten waarveelkleinegraasdierbedrijven voorkomen in combinatie met verschillende typen hokdierbedrijven. Deze komen vooral
voor in Midden- enOost-Brabant. Deze cluster kenmerkt zich ook door een hoog
percentage overige bedrijven, wat als gevolg heeft dat een aantal grote steden in
dezeclusterterechtzijngekomen.

Opvallend in deze clustering is dat in de akkerbouw vooral het onderscheid groot en
kleindoorwerkt indetyperingvoorgemeenten,terwijl indetuinbouwmetnamehetonderscheid tussenintensief enextensief indetyperingdoorwerkt. Indeakkerbouw isdus
deintensiteitminofmeerhetzelfde inallegebieden,terwijl indetuinbouw deeconomische omvang tussen gebieden vergelijkbaar is,maar de intensiteitjuist verschilt. In de
tuinbouw gaathet daarbij vaak om sterk verschillende bedrijfssystemen. Bij de clusters
metveelgraasdierenblijken zowelschaalalsintensiteit eenonderscheid tussen bedrijfsverdelingen van gebieden te geven. Dereden datbij de graasdierclusters meer verschillen voorkomen is medehet gevolg van de grote hoeveelheid graasdierbedrijven in Nederland.Verdervalt opdatgemeenten metveelhokdierbedrijven nietverder gedifferentieerd kunnen worden, in tegenstelling tot de overige gebieden. Verschillende soorten
hokdierbedrijven komenmeestaldoorelkaarvoor.

22.4 Kwalificatiegebruik
Dithoofdstuk geeft eerder eenclassiflcatie- dan eenkwalificatie-resultaat. Dezekwalificatieheeft immersals essentieel kenmerk dat zeniet kwalificeert, geen uitspraak doet
oversterkofzwak.Allegebiedenhebbenhuneigenwaarde.
Een cluster representeert niet een bepaalde waardering op een schaal sterk-zwak, maar
kanwelworden gerelateerd aaneenontwikkelingsscenario. Eendergelijk scenario geeft
weerwatermogelijk meteengebiedkangebeurenopgrondvanderuimtelijke menging
van bedrijven in relatie tot algemene agrarische ontwikkelingen. Hieronder wordt per
clustereenontwikkelingsscenario gegevendatgebruik maaktvandespecifieke mixvan
bedrijfstypen ineencluster.Vooreenruimtelijke strategieishetzaakomintespelenop
hetontwikkelingsscenario: ervanprofiterend, danweltrachtendditbij testuren.
Bij het onderstaande gaat het echter niet zozeer om de scenario's zelf, maar om het
belangrijke principe dat een ruimtelijke strategie niet moet worden verward met een
bedrijfsstrategie. Een bedrijfsstrategie haakt in op een bedrijfstype of bedrijfsstijl. Een
ruimtelijke strategiehaakt inopde specifieke mengingvanbedrijfsstijlen ineen gebied.
Deruimtelijke ordeningslaagtervaaknietinomditonderscheidtehanteren.
Vanwege het voorbeeldkarakter zijn de scenario's beperkt uitgewerkt en beknopt
beschreven.
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Clusterscenario's
* Incluster 1metgrote akkerbouwbedrijven ligt er eenontwikkelingsscenario voor de
handwaarbij dehuidigevormvanakkerbouw langovereindblijft indealgemene akkerbouwproblematiek. De bedrijven zullen blijvend inzetten op verdere benutting
van hun schaalvoordelen, wat vooral neer zal komen op een verdere economische
intensivering.
* Degebieden incluster 2metveelkleineakkerbouwbedrijven zijn probleemgebieden.
Hierzullenveelbedrijven stoppen.Afhankelijk vananderegebiedskwaliteiten dande
agrarischekandestrategicwordengericht ophetzij functieomvorming, hetzij agrarische stimulering.
* Cluster 3 omvat veel kleinetuinbouwbedrijven en extensievetuinbouwbedrijven. Al
eerder is opgemerkt dat de extensieve bedrijven binnen hun subtype (bijvoorbeeld
bloembollen) wel intensiefkunnen zijn. Dekleinetuinbouwbedrijven zijn doorgaans
van een ander subtype. De ontwikkeling van deze gebieden kan vergelijkbaar lopen
als die in cluster 5, hoewel er meer weerstand is vanuit de extensieve
tuinbouwbedrijven.
* De gebieden in cluster 4 bevatten veel kleinetuinbouwbedrijven en intensievetuinbouwbedrijven.Een mogelijke ontwikkeling ligt hier in de combinatie van bedrijfsbeeindigingvankleinebedrijven envergrotingvandeovergebleven bedrijven.
* Cluster 5bevat veel kleine en intensievetuinbouwbedrijven en kleinegraasdierbedrijven.Voordezegebieden ligthet alslandbouwscenario voordehanddatdekleine
graasdierbedrijven langzamerhandplaatsgaanmakenvoordeintensievetuinbouwbedrijven ook vanbuiten het gebied. Voor detuinbouw is er sprake van een ruimtetekort, terwijl de graasdierbedrijven waarschijnlijk beperkte ontplooiingsmogelijkhedenhebben.
* Cluster 6 met grote graasdierbedrijven en intensieve graasdierbedrijven zal een
kerngebiedvoordegraasdierhouderij blijven.
* In cluster 7 met vooral intensievegraasdierbedrijven zullen veel bedrijven op de
grenzen in de milieugebruiksruimte stoten. Dit kan leiden tot bedrijfsbeeindiging in
relatietoteenzekereextensiveringvandegebieden.
* Voor cluster 8met veelkleinegraasdierbedrijven isnet alsincluster 2 een 'verelendung'-ofeenfunctie-omslagscenario aandeorde.
* Cluster 9bevat gemeenten metveelhokdierbedrijven incombinatiemet,vooralkleine,graasdierbedrijven.Enkeledecennia geledenwashetscenario duidelijk: dezegebieden bevonden zich in een omschakelingsproces naar steeds meer hokdierbedrijven. De kleine graasdierbedrijven zouden omschakelen naar hokdieren of stoppen.
Geziendeproblemenmetde afzet indehokdiersector endemilieuproblemenligtdit
scenario niet meer zo voor de hand. In de gemeenten van deze cluster ligt mogelijk
wel de kiem voor een hokdiercentrum nieuwe stijl, waarbij nieuwe technieken en
nieuwe fokkerijlijnen worden ontwikkeld, maar de bulkmesterij is verdwenen (De
Haas,VanderWindt,DeBoer, 1996).
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22.5 Terugblik
Dezekwalificatie heeft eenpostmodern karakter.Zeaccepteerthetbestaanvanverschillenenwaardeert dezepositief.Zewaardeertniet,maarclassificeert. De kwalificatie zou
ook een antikwalificatie kunnen worden genoemd, omdat ze expliciet gericht is op het
doorbreken van het denken in een-dimensionale schema's van slecht versus goed of
zwakversus sterk.
Voorredelijk homogenebedrijfstypen alsakkerbouw en graasdierhouderij levert dit een
meerwaarde op.Het onderscheid opbasis van schaal en intensiteit voegt iets toe. Voor
het al sterk gedifferentieerde hoofdtype tuinbouwbedrijven komt het onderscheiden van
schaal en intensiteit eigenlijk neer op het onderscheiden van verschillende subtypen
tuinbouw.
Ook al ishiervoor gesteld dat het meer gaat om eenclassificatie dan om een kwalificatie, toch laten de voorbeeldsgewijs uitgewerkte scenario's wel zien, dat er een bewerkingkanwordenuitgevoerd,waarbij eenbeschrijvende benaderingkanworden vertaald
inontwikkelingsstrategieenvoorgebieden.
Het doorbreken van 66n-dimensionaal denken is het sterke punt van deze kwalificatie.
Toch bevredigt het niet geheel. Is er echt niet meer te zeggen over gewenste en ongewenste ontwikkelingen? Is het niet mogelijk om vanuit de erkenning van verschillen
toch tot eenkwalificatie te komen,zonder te vervallen inzwart-wit denkschema's? Dat
isdecentralevraagindevolgende kwalificatie.
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WANTZIJNENWORDENBARENELKANDER1

Deuitdagingvoordenkenenhandelen onder
postmoderne condities ligtnietin hetpluralisme, maarinde creatieve omgang mettegenstellingen zondereenberoep te doen op
eenoverkoepelendeeenheid.2

23.1 Kwalificatie-idee
Dekwalificaties dieindevorigetweehoofdstukken zijnbesproken,kunnen wordengekarakteriseerd als respectievelijk modern en postmodern. De kwalificatie die in dit
hoofdstuk aandeordekomt, vormtaandeenekanteenkritiek opde onverbiddelijkheid
vanhetmodemekwalificeren en aande anderekant een antwoord op de keuzeloosheid
die de postmoderne kwalificatie kenmerkt. Wei neemt het kwalificatie-idee de postmoderne trekken van de samenleving als uitgangspunt. Deze kunnen goed worden
samengevat door de bekende uitdrukking het ontbrekenvangrote verhalen.Deze uitdrukkingvanLyotard ([1979] 1987)wilzeggendat degroteideologieen (sociaal-democratie, communisme, rooms-katholicisme, calvinisme, enz.) de samenleving minder
sterk doordringen dan enkele decennia geleden en dat normen, waarden en leefstijlen
dievandezegroteverhalenuitgaanminderdwingendzijn geworden.
Voor de ruimtelijke planning betekent dit dat de bestwederkerige relatietussenruimte
ensamenleving (typisch een grootverhaal)niet meercentraal staat,maar een omgeving
die actoren in staat stelt om het zoeken daarnaar mogelijk te maken. Deze kwalificatie
gaat ervanuit dat dit het best kan doortegenstellingen intact te latenen tebenutten als
uitgangspunt. De tegenstelling die in deze landbouwkwalificatie aan de orde is, wordt
gekarakteriseerd metdetermen:zijnenworden.Inderuimtevanhetwordenheeft alles
een doel, is er sprake van ontwikkeling, heersen effectiviteit en efficigntie als norm. In
deruimte van het zijn heeft alles een doel in zichzelf. De ruimte van het zijn fungeert
daarbij alskritiekopderuimtevanhetworden.
Metaforen
De ruimte vanhet zijn kan worden gesymboliseerd door het park. Inhet park heersen andere
waarden dan daarbuiten: ontspanning, ontmoeting, plezier. Een auteur als bijvoorbeeld Reh
(1996)hanteerthetpark alsarchetype.Hetisdevraagofditeengelukkig symbool is.Hetpark
vormt een contrast, een contra-structuur voor de postmoderne samenleving, een vlucht, maar
draagtnietbijaanhetkritischhanterenvandesamenleving.Hetparkstaatnaastdesamenleving;
ondersteunt dezemaarkritiseert niet.De groene feestweide heeft zijn onschuld allang verloren
(Bodelier, 1992). Daarnaast staat de metafoor van de begraafplaats. De begraafplaats is een
ruimtelijke manifestatie vanhetteruggeworpenzijn ophetallerwezenlijkste. Debegraafplaats is
daarmee ook de metafoor voor zinvolle ruimtelijke planvorming in een postmoderne saVariantopeenspreukuitdeTauTehTsjing11:3 (Lau-Tze,vijfde eeuwv.C.)
CompilatievanuitsprakenvanVanReijen(1994)
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menleving.Debegraafplaats isdeinspiratiebronvooreengoederuimtelijke oide. Buitendebegraafplaats heeft alleseendoel,iserspiakevanontwikkeling,vanworden; opde begraafplaats
heeft alleseendoelinzichzelf,gaathetpuuromzijn.Ditisnietzomaareenvrijblijvend beeld.
Aandehandvannatuurmonumentenblijkt hoedezemetafoor werkt. Ookhet natuurmonument
isinmetaforischezineenbegraafplaats, waareenjuistehoudingwordtgeboren.Hetisnamelijk
eenplekwaaruitstervenvandiersoortenleidttoteennormdiedesamenlevingzichzelfstelt.

Zijn en wordenalsuitgangspunt voorderuimtelijke ontwikkeling vandelandbouw
Dezijnde landbouw is eenvorm van landbouw, eenextensieve vorm,die op grond van
deautonomedynamiekmisschienwelzouverdwijnen. Hetiseenlandbouw dieuitzichzelf een lage milieudruk met zich meebrengt en relatief weinig emissies heeft. Kringlopen worden zoveel mogelijk op het bedrijf gesloten. Het gaat om een nieuw soort
gemengd bedrijf. Het is een landbouw die mede door de overheid in stand wordt
gehouden, net zoals parken of begraafblaatsen. Het gaat om een landbouw die aan
specifieke grondsoorten isgekoppeld,netzoalsbegraafblaatsen alleenmaaropbepaalde
plekken mogen liggen: de hogere. Het gaat tenslotte om een landbouw die de
herinneringvasthoudt aaneen ideaal.
Daarnaastkomt ernog eenanderelandbouw voor, eendievolopinde maatschappelijke
dynamiek staat.DezewordendelandbouwbevindtzichinNederlandopeen economisch
ontwikkelingspad, dat door alle economische activiteiten in een sterk urbane
samenleving wordt doorlopen. Dat pad kenmerkt zich door steeds hogere inputs van
arbeid enkapitaal eneensteeds grotereonafhankelijkheid vandegrond.Dezevorm van
landbouwheeft behoefte aaneenduidelijke reguleringdoordeoverheid,dieinhoudt:
* duurzame aanwijzingvangebiedenvoordelandbouw;
* mogelijkheden daaromflexibel omtegaanmetdeinrichting;
* milieunormen gedefinieerd in termen van totale emissies per landbouwgebied met
mogelijkheden omdezeonderlingteverhandelen.
De ruimtelijke kwaliteit is gebaat bij het tegelijk ontwikkelen van beide vormen van
landbouw. Dit op grond van het algemene principe dat kwaliteit vooral ontstaat op de
grenzen tussen verschillen, net zoals feiten ontstaan in meningsverschillen (Perelman,
1979) en hoge natuurwaarden ontstaan op de grenszones van twee verschillende
abiotische milieus. Essentieel daarbij is dat de landbouw in de ruimtevan het zijn een
continuekritiekvormtvoordelandbouw daarbuiten.Enweloptweemanieren.Ten eerstedoordat de landbouw inderuimtevanhetzijnniet vervuild magwordendooremissiesvandaarbuiten. Tentweededoordatde landbouw inderuimtevanhetzijn altijd als
voorbeeldblijft dienenvoorhoehet anderskan.
Tot zover de filosofie achter een duaal concept voor de landbouw onder postmoderne
condities.Ditconceptvormthetuitgangspuntvoordekwalificatie (fig.23.1).
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gr Tegenstellingen
scheppen kwaliteit

Inspelen op tegenstrijdige
maatschappelijke eisen

Zijnde enwordende landbouw
hebben hun eigen partners

Wordende landbouw is *
footloose; zijnde
• landbouw benut
omgeving

Fig.23.1 Kwalificatiespel 'Wantzijnen wordenbaren elkander'geplaatst innetgenremodeL

23.2 Kwalificatie-criteria
Inhet voorgaande zijn tweeruimten benoemd: deruimtevanhetzijn en de ruimtevan
het worden.Indeze paragraaf worden kwalificatiecriteria hiervoor nader ingevuld.De
kwaliflcatie komt tot stand door na te gaan of in een gemeente veel bedrijven
voorkomendiegoedbij het ideaaltype van 66nvanbeideruimtespassen. Intermenvan
hoofdstuk 18gaathethieromeenvormvanprospectieve kwaliflcatie.
Zijndelandbouw
In deruimte van hetzijn bevinden zich grote grondgebonden bedrijven met een lage
veedruk ofintensiteit van hetgrondgebruik. Het zijn levensvatbare bedrijven. Zezijn
goedverkaveld:bedrijven hebbengrotekavels.Vanuithuneigenaardisdenatuurwaarde hoog, ook zonder dat ze expliciet aan natuurbeheer doen.Ze liggen op goede gronden.Ditis samengevatinhet criterium:
Percentagebedrijvenmeteen:
-economischebedrijfsomvanggroterdangemiddeld;
-intensiteitlagerdangemiddeld;
-kaveloppervlaktegroterdangemiddeld;
-liggingnabijanderebedrijven vanhetzelfdetype;
-goedefysiek-ruimtelijkegeschiktheid.
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Wordende landbouw
In de ruimtevan het wordenbevinden zich bedrijven met een grote productieomvang.
Tegelijkertijd zijn zebehoorlijk intensiefvoornuneigentype.Hunverkaveling isgoed.
Zeliggeninconcentratiegebieden. Uitgaandevanhet steedsmeeronafhankelijk worden
van debodem, isbodemgeschiktheidniet alscriterium opgenomen.Dit isvastgelegd in
het criterium:
Percentagebedrijven meteen:
-economisch bedrijfsomvanggroterdangemiddeld;
-intensiteithogerdangemiddeld;
-kaveloppervlaktegroterdangemiddeld;
-liggingineen concentratiegebied.
Werkwijze
Voor elkbedrijfstype iseeneigennorm gehanteerd voorhet onderscheiden van groteen
intensievebedrijven. Intabel 23.1 is aangegeven welke grenzen hierbij in acht zijn genomen. Voor de ligging in een concentratiegebied is nagegaan of eenbepaald bedrijfstype in een gebied meer voorkomt dan het gemiddeld in Nederland voorkomt De fysiek-ruimtelijke geschiktheid is gebaseerd op een combinatie van klimaat en bodemgeschiktheid, zoals Van de Steeg en van Diepen (1996) hebben berekend en in kaarten
weergegeven.
Per gebied is nagegaan hoeveel bedrijven op grond vanbovenstaandecriteria beterpasseninderuimtevanhetzijn enhoeveelbeterpasseninderuimte vanhetworden.Dit is
gedaan voor deperiode 1993- 1995.Hierbij is gebruik gemaakt van standaardstatistieken waaruit de benodigde cijfers zijn afgeleid op een wijze zoals is aangegeven in
bijlage 21. Voor het berekenen van een driejarig gemiddelde hebben de laterejaren een
groter gewicht gekregen dan devoorgaandejaren. Op deze wijze wordt bereikt dat een
opgaandetrendhogerwordt gewaardeerddaneenneergaandetrend.
Tabel23.1 Criteria voor zijndeen wordende landbouwbedrijven
Worden
Bedrijfstype
Zijn
Omvang
Intensiteit
Omvang
Intensiteit
Akkerbouwbedr.
> 50nge
> 70nge
> 1,5 nge/ha
< 1,5 nge/ha
Glastuinbouwbedr.
n.v.t
n.v.t.
> 150nge
geen
Ov. tuinbouwbedr.
> 50nge
< 5nge/ha
> 70nge
> 7 nge/ha
Graasdierbedr.
> 50nge
> 70 nge
> 2 nge/ha
<2 nge/ha
Hokdierbedr.
> 50nge
< 1,5 nge/ha
> 70 nge
> 1,5 nge/ha
Gecombineerde bedr.
> 50nge
< 1,7 nge/ha
n.v.t.
n.v.t.

23.3 Kwalificatieresultaat
In fig. 23.2 is weergegeven welke gemeenten op dit moment de meestebedrijven hebben die kunnen worden gekarakteriseerd als zijnde landbouw. De zeekleigebieden met
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eenredelijk extensiefgebruik engrotebedrijven, zoalsdeFlevopolders, Wieringermeer,
delen van West-Brabant, Friesland en Noord-Groningen voldoende het sterkst aan de
karakteristiek diehiervoor isuitgewerkt. letsminder sterk komt dit karakter naar voren
indegebiedenmetgroteweidebedrijven inmetnameFriesland.

G^

BlOofmeer (33)
H 3tot10 (96)
03 1 tot 3 (174)
• 0
(337)
Fig.23.2 Gemeentenmetveel'zijnde'landbouwbedrijven
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Gemeentenmet veelwordendelandbouw bevinden zichvooral indetuinbouwgebieden
vanZuid-Holland,inhetzuidoosten en inFriesland (fig. 23.3).InZeeland, opdeVeluwe,inhetnoordoosten eninLimburg voldoen ernauwelijks gemeenten aande typering
wordend.

H25ofmeer
(23)
I I 15tot25
(139)
• 10tot15
(225)
• minderdan10 (253)

Fig.23.3 Gemeenten met veel 'wordende' landbomvbedrijven
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23.4 Kwalificatiegebruik
Deanalyseinhetvoorgaandekandienstbaarzijn aaneendualestrategicvoordeNederlandse landbouw. Eenduale strategicvoor de landbouw wil zeggen dat de inkiem aanwezige ruimtelijke verschillen tussen zijnde en wordendelandbouw worden versterkt.
Erwordenbewustverschillengecregerdomtotkwaliteittekomen.
De kwalificatiekaarten kunnen dienen als middel om de kiemgebieden voor deze ontwikkelingteidentificeren. Opgrondhiervan,incombinatiemethetgegevendatvoorde
Nederlandse landbouw door geliberaliseerd EU-beleid, verstedelijking en scherpere
milieueisen fundamentele ruimtelijke keuzen nodig zijn, tekenen zich de volgende
tentatieve ideeenvoor eenruimtelijk toekomstbeeld voordelandbouw af.
Midden-Nederland richtzichopdewordendelandbouw. Hiergaathet om snelle,industriele vormen van landbouw in zones die direct zijn gekoppeld aan economische corridors naar het oosten en zuiden. Als kiemgebied neemt Oost-Brabant / Noord-Limburg
hiereenbijzondereplaatsin.
Noord- en zuidwest-Nederland richten zich op een zijnde landbouw. Het gaat hierbij
niet om de gebieden met marginale bedrijven, maar om gebieden met een potentieel
voor een zijnde landbouw. Dit betreft op grond van de kwalificatiekaarten maar een
klein deel van Nederland, zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam. Het kiemgebiedbiervoorbevindt zichindeFlevopolders.Het isnietvoornietsdatjuist indeFlevopoklers een kern van biologische en biologisch-dynamische landbouwbedrijven begint
teontstaan.

23.4 Terugblik
Voor deze derdekwalificatie is de achterliggendefilosofiediepgaander uitgewerkt dan
beide voorgaande kwalificaties. De voornaamstereden hiervoor isdat deze kwalificatie
nieuwisenookindepraktijk nognietveelwordtingezet,hoewel sommigevormenvan
beleid weliets daarvanweghebben, zoalsdekoersbepaling voor delandelijke gebieden
enhet streekplanvoorNoord-Brabant van 1992.Integenstelling totdevorige kwalificatie interpreteert deze kwalificatie de postmoderne omstandigheden als creatieve spanning tussen twee tegenpolen. Dit geeft goede aangrijpingspunten voor een agrarische
hoofdstructuur vandeeenentwintigste eeuw.

Hoofdstuk 24
S L O T S O M D E E L V I E R : L E R E N VAN K W A L I F I C E R E N

De zin van de wereld moet buitenhoar
liggen.1

Resume
Invoorgaande delenisgeconcludeerd, dat eenadequateinzetvanonderzoek inplanning
het best uit de verf komt, als er sprake is van een gezamenlijke zoektocht van onderzoeker en onderzoeksgebruiker, waarbij beide een stijl hanteren die afwijkt van dekern
van hungenre. Daartoewordt het onderzoek als spelopgevat. Het spelen heeft als doel
om vanuit verschillende invalshoeken kennis op te bouwen, waarbij absolute voorrang
wordt gegeven aanhetobject. Onderzoek alsspelisechter geenvrijbrief voorvolledige
vrijblijvendheid. Spelen stelt wel degelijk bepaalde eisen aan de methode van onderzoek. Deze eisen volgen niet uit een overkoepelend spel datbelangrijker is dan andere
spelen en deze in zich verenigd, maar uit de relatie tussen spelen, waarbij ze elkaar de
maatnemen.
In dit vierde deel is de spelgedachte uitgewerkt voor het onderwerp landbouwkwalificatie. Voor landbouwkwalificatie is gekozen omdathet inbijna ieder streekplan
eenrolspeelt.
Er zijn drie kwalificatiespelen uitgewerkt. Het eerste gaat uit van een typisch moderne
visie, waarin een duidelijke norm wordt gesteld, namelijk dat de kwaliteit van de
landbouw afhangt van de omvang van bedrijven. Vanuit deze visie wordt verder geen
eis gesteld ten aanzien van de soort producten of andere maatschappelijke eisen. Het
tweede kwalificatiespel richt zich op het in beeld brengen van verschillen in de
landbouw. Het heeft een veel minder normatief karakter danhet eerste. Het derde spel
haakt bewust in op verschillen tussen traditie en vooruitgang en probeert beide in hun
waardetelatenvanuitdegedachtedatkwaliteitontstaatinverschillen.
Net zoalshet kwalificatiespel in streekplankader bedoeld is om inhoudelijke kennis op
te bouwen over de landbouw in het streekplangebied, zo leidt ook het spelen in de
vorige hoofdstukken tot een aantal inhoudelijke conclusies over de landbouw in
Nederland enhetkwalificeren ervan.
ConclusiesoverdelandbouwkerngebiedenvanNederland
Overdedriekwalificaties heenkunnen gebiedenwordenonderscheiden,die:
* in de eerste kwalificatie hoog worden gewaardeerd omdat er veel grote bedrijven
1

Dezinvandewereldmoetbuitenhaarliggen.Indewereldisallesalshetisengebeurtalleszoalshet
gebeurt;eris indewereldgeenwaarde-enalsdezeerwas,zouzij geenwaardehebben(Wittgenstein,
[1922] 1975, stelling 6.41). Zo kan ook een landbouwkwalificatie nooit aan de structuur van de
werkelijkheidwordenontleend.
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aanwezig zijn;
* volgensdetweedekwalificatie aanleidinggeventoteenstrategievanhandhavingvan
delandbouwkundige statusquo;
* vanuitdederdekwalificatie wordengetypeerd alsruimtevanhetworden.
Degebiedenwaarhetomgaatzijn:hetnoorden(metnameFriesland)enhet zuidoosten
(met name de Peel). Aangezien deze gebieden vanuit heel verschillende visies op de
landbouw een hoge prioriteit krijgen, ligt een ontwikkelingsbeleid voor de landbouw
biervoordehand.Dezegebiedenzoudeninhetnationaal enprovinciaalbeleid duidelijk
herkenbaar gemaaktkunnenwordenalskerngebiedenvoor landbouw.
Conclusieoverderolvan landbouwkwalificatie
Het blijft onontkoombaar belangrijk om bij landbouwkwalificaties te starten met het
benoemen van een kwalificatiehorizon. Dat heeft gevolgen voor de criteria die worden
opgenomenindekwalificatie. Daarbij vormtdeneigingomopsteedslangeretermijn te
kijken een valkuil. Iedereontwikkeling lijkt ingehaald te kunnen worden door een ontwikkelingopnog langere termijn.
Bijvoorbeeld. Het landbouwinkomen in guldens is niet geschikt als criterium omdat dit over eea
termijn vanenkelejarensterkkanfluctueren.Debedrijfsomvang isnietgeschikt omdatboerenop
lange termijn hun productie kunnen uitbreiden. Het aantal kavels is niet geschikt omdat kavels
kunnen worden bijgekocht. Detiggingten opzichte van agri-businesscomplexen is niet geschikt
omdateen complex in enkelejaren uiteenkan vallen.De waterhuishouding is niet geschikt omdat
dezedoorcultuurtechnische maatregelenineendecenniumkan omslaan.Debodemisnietgeschikt
omdatoplangetermijnallelandbouwfoot-looseisgeworden.

Op dezemanier gehanteerd, slaatde lange termijn elkeredenering dood. Het is daarotn
voor actoren diezichrichten op de landbouw belangrijker om een continusysteem van
middellange termijn kwalificatie op te zetten dan om zekerheid proberen te krijgen op
eenlangetermijn.
Conclusieoverlandbouw en ruimtelijkbeleid
Tenslotte een conclusie over de relatie tussen landbouwkwalificatie en beleid, ofwel
diagnose en therapie. Al te vaak wordt de diagnose van een beleidsargumentatie gebaseerd op gemiddelden. Uit de kwalificatiespelen volgt een andere perspectief, namelijk de typering van gebieden op grand van hun specifieke mix aan verschillende bedrijfstypen, bedrijfsstijlen of activiteiten, met behulp van de variabele: percentage
bedrijven in een bepaalde klasse. Hier zit veel meer achter dan alleen de technische
vraagnaar het vastleggen van gegevens. De voorgestelde variabele dwingt namelijk tot
ideevorming: er moet een visie worden ontwikkeld op de waar te nemen klasse(n).
Verderwordt eendrempelopgeworpen omookhetbeleid intermenvangemiddelden te
voeren.Deconceptuelestapvaneendiagnoseopbasisvangemiddeldennaar eenbeleid
opbasisvangemiddeldenwordtimmersmaaraltegemakkelijk gemaakt.Het alternatief
vaneenbeleiddatdespecifieke mixvanbedrijven enactiviteitentotobject enkernpunt
maaktwordtdanbijnanoodzakelijk genegeerd.

Slotsomdeelvier:lerenvankwalificeren
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Slotopmerking
Dit vierdedeelmaakt duidelijk dat de opgavevoor onderzoek inplanning, in deel twee
geformuleerd intermenalslerendoorhetobjectvoorrangtegeven,nietinhoudtdatelke
inhoudelijke visie ophet object moetworden opgegeven. Integendeel: lerenkomtjuist
tot standdooreenvisielostelatenopdewerkelijkheid. Endaargaathetom,inhet spel
datonderzoekinplanning heet.

Deelvijf
SLOTBESCHOUWING

Ho«fdstuk25

ONDERZOEKINPLANNINGONDERPOSTMODERNE
CONDITIES

Rationalisme? Goed. Wetenschap? Onderzoek?Goed. goed! Maarwielichtons voor
overde rationalist? Wie onderzoekt hetonderzoek, wie bedrijftwetenschap overde wetenschap? Eist men, door zulke vragente
stellen,meervoorlichting, wetenschap, onderzoek, ofminder, ofeen andersoort daarvan?l

25.1 Inleiding
In deze slotbeschouwing wordt vanuit de aanleiding en doelstelling van deze studie
teruggekeken opdeconclusiesperdeel,dieindehoofdstukken 9,16 en24zijnbeschreven. In hoofdstuk vier is een drievoudige doelstelling gegeven. Van concreet naar
abstractgaathetom:
* het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het landbouwonderzoek in de
streekplanning;
* het leveren van eenbijdrage aan de verdere verdieping van het inzicht in de relaties
tussenonderzoek,kennisenplanning;
* het formuleren van een opgavevoor onderzoek inplanning onderpostmoderne condities.
Indevolgendedrieparagrafen wordendezecomponentenachtereenvolgens besproken.

25.2 Verbeteringvanhetlandbouwonderzoek inde streekplanning
Wat betreft de doorwerking van kennis uit landbouwonderzoek is in deel drie
geconcludeerd datmetnamekenniselementenindevormvan ruimtelijke, kwalificerende data en vernieuwende concepten belangrijk zijn voor devoorbereiding en onderbouwingvanhet ruimtelijk beleid. Deze gedachte is indeel viertoegepast op landbouwonderzoek. Hierbij isdeconclusie datadequaat landbouwonderzoek ruimtelijk gedifferentieerd en conceptueel nieuw is, gecombineerd met het idee van absolute voorrang voor
hetobject, oftewel hetbenaderenvandelandbouw vanuit verschillende gezichtspunten.
Hierinligteenbelangrijk aangrijpingspunt omhetlandbouwonderzoek inde streekplanningteverbeteren.
In veel landbouwonderzoek dat in het kader van de streekplanning is uitgevoerd blijkt
het moeilijk om een brag te slaan van onderzoek naar planning. Dit komt niet zozeer
1

Sloterdijk, [1983]1984
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door praktische zaken zoals debeperktebeschikbaarheid van data,maar ook door conceptuele beperkingen. Zowel het "traditionele" landbouwonderzoek, waarin vaak van
een gemiddeld of modaal beeld van de landbouw wordt uitgegaan, als meer recent onderzoek, waarin de verscheidenheid van bedrijfstypen, -vormen en -stijlen in beeld
wordt gebracht, slagenernietinomlandbouw enruimtegoedopelkaartebetrekken.In
het eerste geval blijkt vaak dat een gebied op grand van landbouwkundige data als een
homogene eenheid wordt beschouwd, terwijl erruimtelijk wel degelijk een onderscheid
is. In het tweede geval heeft de aandacht voor de enorme verscheidenheid in de landbouw hetzelfde effect: ook dat laat weinig aandacht toe voor ruimtelijke differentiatie.
In deel vier is gedemonstreerd dat in zo'n situatie een benadering, waarbij expliciet
wordt geredeneerd vanuit wensen en mogelijkheden, eenruimtelijke orde in homogene
landbouwdata kan aanbrengen. Deze benadering kan worden getypeerd als 'ontwerpend'.Juistomdathethierbij gaat omopvattingen enconcepten,ishetzinvol ommeerdereontwerpen uittewerken. Denoodzaak omuit eenvan dezebenaderingen tekiezen
wordt losgelaten en vervangen door een reflectie op alle benaderingen. In combinatie
meteeninteractieveonderzoeksomgeving geeft diteenmaximaal leereffect.

25.3 Inzicht in het karakter van onderzoek in planning
Deze studieheeft onderzoek inplanningonderzocht voor eenbeleidsterrein datnogniet
op dit onderwerp is verkend: de streekplanning. Derol van kennis in de gemeentelijke
ruimtelijke planning is eerder onderzocht, door Arts (zie hoofdstuk 2), die zich daarbij
niet heeft beperkt tot kennis uit onderzoek, zoals deze studie, maar verschillende
vormen kennis heeft meegenomen. Arts wijst op het belang van ervaringskennis, wat
spoort met conclusies uit onderzoek naar onderzoek in andere beleidsvelden. Deze
studie ondersteunt de conclusie dat ervaringskennis van groot belang is, maar komt tot
een ander beeld voor de beoordeling van kennis uit onderzoek. Het gaat om een beeld
dat ervaringskennis en kennis uit onderzoek niet tegenover elkaar zet. Dit andere beeld
is gebaseerd op een model van de kennishuishouding, dat kort en ongenuanceerd kan
wordensamengevat doordetrits:
onderzoek->planning <--> kennis
alsalternatiefvoorhetvoordehandliggendemodel:
onderzoek->kennis->planning
Het eerste model geeft aan dat zowel het vullen als het gebruiken van de voorraad
kennisin een organisatie verloopt via dagelijks handelen van deplanners.Het dagelijks
handelen kan de vorm aannemen van het opstarten van onderzoek, het begeleiden van
onderzoek,hetbezoekenvanstudiedagen,hetlezenvanrapporten,enzovoort.Dekennis
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die in dit handelen wordt opgedaan, wordt versterkt of afgezwakt door de op dat
moment alaanwezigekennis.
In een op deze manier beschreven kennishouding ontleent kennis uit onderzoek zijn
betekenisaanhetpublieke karakter ervan.Dit speeltwaarschijnlijk nogmeereenrol bij
deacceptatie vankennis danbij het inzettenvan kennis.Dewaardevanhet publieke in
dedoorwerking vankennis zitdanvooral indeherkenning en acceptatie vandekennis,
zowel bij het vullen van de kennisvoorraad door de planner als bij de acceptatie van
door de planner ingezette kennis. Ervaringskennis daarentegen wordt alleen geaccepteerd door personen die of dezelfde ervaring hebben of op grond van wat dan ook een
blindvertrouwenhebbenindeautoriteitvandebetreffende ervaring.
Dit model voor de kennishuishouding is niet alleen interessant voor nader onderzoek
naar onderzoek, maar kan ook bij de programmering van onderzoek in het kader van
planningsprocessen eenbelangrijke rol spelen.
Het model onderzoek -»planning <--> kennis is gebaseerd op een benadering waarin
zowel onderzoek als planning vormen van taalspelen zijn. De gedachte, die overigens
steeds meer als uitgangspunt wordt gehanteerd, om zowel planning als onderzoek als
taalspeloptevattenkanleidentotverrassendeenvooralrelativerendeinzichtenten aanzienvangeldigheidspretenties.Zowelplanningalsonderzoek zijn immersgerichtophet
sterk maken van uitspraken. Gezien als taalhandelingen lijken planning en onderzoek
dan ookniet essentieel van elkaar teverschillen. Wat datbetreft isde situatie in laboratoria en instituten weinig anders dan die inplanningsbureaus. Het concept genre maakt
het echter mogelijk om ook de verschillen tussen taalspelen in beeld te brengen. Alle
genres van taalspelen hebben nun eigen regels; zo ook zijn onderzoek en planning verschillende genres met eigen geldigheidseisen en beoordelingsfora. Er is echter geen
grondomeenapartgenreplanningsonderzoek ofietsdergelijks teonderscheiden, omdat
het argumentatiedoel verschilt. Onderzoek inplanningis gerichtophetontwikkelen van
doelgeschikte theorieen enuitspraken;planningopdoelgerichtetheorieen enuitspraken.
Onderzoek inplanning blijft daaromnaar aardbehorentot het genre onderzoek. Binnen
ieder genre zijn verschillende stijlen van handelen mogelijk. Ieder genre heeft een bepaaldekenmerkende stijl diehethartvanhet genrevormt.Voor eenvruchtbare ontmoetiag van planning en onderzoek moeten beide genres nun grenzen opzoeken en stijlen
hanterendieafwijken vandekernvanhetgenre.
Implicaties vanhetvoorgaande
Voordeverdereverdiepingvaninzichtinhet inzettenvankennisinderuimtelijke planningkan deplanningswetenschap meerdanvoorheen gebruik makenvande theorievormingrond genres.Genretheoriemaakthetbijvoorbeeld mogelijk omdeparallellentussen planologisch doorwerkingsonderzoek en onderzoek naar interpretatie van literatuur
verder te exploiteren, analoog aan onderzoek van Bulhoff (1988) naar debetekenis van
literaire aspecten inhet werk van Darwin. Voor nader onderzoek zou er meer aandacht
moetenuitgaan naardeprocessenrondhetbegeleidenvanonderzoek, leesgedrag,workshop- en conferentiebezoek als momenten in het opbouwen van een kennisvoorraad.
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Verder kan onderzoek inplanning gericht worden op het aanbieden van structureringskadersvandezeervaringskennis.
Generaliseerbaarheidvandeconclusies
Kunnen de conclusies worden doorgetrokken naar andere vormen van planning? Verschillentussenresultatenvanonderzoekkunnen samenhangenmetbijvoorbeeld hetverschil in schaal van het gebied (gemeente, regio, rijk), fase van planvorming (ideevorming,besluitvorming,uitvoering), abstractievandeproblematiek ofomvangensamenstelling van het ambtelijk apparaat. Wat dat betreft moet worden opgemerkt dat de
streekplanning anders van karakter is dan bijvoorbeeld de gemeentelijke ruimtelijke
planning. Ook van belang is dat in deze studie het voorbereiden en ontwikkelen van
streekplannen centraal heeft gestaan enniet de implementatie.De uitkomsten van deze
studie zullen daarom gegeneraliseerd kunnen worden voor met name de voorbereiding
van strategische planprocessen op een vergelijkbaar of hoger schaalniveau. Kennisonderzoek gericht opvergelijking vanschaalniveausmoethetinzichthierin verderverdiepen.

25.4 Opgave voor postmodern onderzoek in planning
Op verschillende plekken in deze studie is de maatschappelijke omgeving voor onderzoekinplanninggetypeerdalspostmodern.Nietindezinvan eenpostmodernefilosofie
waar men voor of tegen kan zijn, maar in de zin van postmoderne condities, waarmee
men moet zien te leven en waaraan men niet kan ontkomen. Vandaar het gebruik van
termen alspostmoderne omstandigheden,postmoderne condities en postmoderniteit. In
deaanleidingvoordezestudieisgestelddatonderpostmoderne conditieshet onderzoek
vanzijn voetstuk lijktgevallen. Onderzoek enadviseringlijkennauwelijksmeervankarakter te verschillen: beide activiteiten berusten vooral op de expertise van mensen die
veelervaringmeteenbepaald onderwerp hebbenendaarin eenzekerenaamhebbenopgebouwd.
Detheoretischebeschouwing vandeeltweeresulteert indeconclusies dat onderzoek en
planning afzonderlijke genres zijn en dat de ontmoeting tussen deze genres vooral
vruchtbaar zal zijn als zowel onderzoek als planning grensstijlen opzoeken. Deze
grensstijlen zijn naderbenoemd: strategisch envrijmoedig. Destrategische stijllaatzich
leiden door consensus zonder meer: overeenstemming over onderzoeksresultaten en
antwoordenop vraagstellingen isvoldoende.Daarbij accepteert de strategische stijl een
zekere gecorrumpeerdheid van begrippen als waarheid en objectiviteit. De strateeg
gebruikt deze als middelen; zet waarheid in als het nuttig is; zet ook onderzoek in
planning in als dat tepas komt.Devrijmoedige stijl laat zich leiden door onvrede over
het loskoppelen van vragen over 'waarheid' en vragen over de 'juistheid' van
ontwikkelingsrichtingen en probeert opties aan te reiken om hiertussen een brug te
slaan.
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De bijdrage van dit onderzoek aan de formulering van een opgave voor onderzoek in
planning bestaat vooral uit het maken van een onderscheid tussen twee soorten
grensstijlen; een onderscheid dat het mogelijk maakt om een meer specifiek oordeel
overonderzoekinplanninguittespreken.Aanhet eindvandezestudietochnog enkele
woorden over de vraag hoe dit oordeel moet luiden en op grond waarvan een voorkeur
voor 6envan beide grensstijlen mogelijk is.Deel twee laathet immers bij de constateringdatbeideeffectief kunnen zijn.
Duidelijk is dat een strategische stijl een asymmetrische relatie tussen onderzoek en
planning inhoudt. Het onderzoek staat ten dienste van de planning, daar ligt de norm
voor het oordeel over het onderzoek. Dat betekent dat onderzoek op dit punt zijn eigen
kem zal moeten onderdrukken. Ook de vrijmoedige stijl wijkt af van de kern van het
genreonderzoek. Maarblijft toch,nietzozeer in een formele methodiek, alswelin een
betrokkenhoudingvasthouden aandenotie 'waarheid'.Devrijmoedige stijl verloochent
zichzelf niet. En daar zal de maatschappij, die in het kader van de arbeidsdeling zowel
deonderzoeker alsdeplannerindienstheeft, uiteindelijk meerbij gebaatzijn danbij de
zelfontkenningvandestrategische stijl.
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BIJLAGEN

BIJLAGE1

STREEKPLANNENINDEVIJF ONDERZOEKSPROVINCIES

Indezebijlagezijnverschillendeseriesvanopeenvolgendestreekplannenaangegevenvoordevijfonderzoeksprovincies.Perprovincieiseenvandezeserieswillekeuriggekozenalsobjectvanonderzoekvoor
dezestudie.
Friesland
1 StteekplanFriesland(1982)=>Herziening(1989)=>Herziening(1994)
Overijssel
1 Noord-WestOverijssel(1959)=>Herziening(1961)=>Herziening(1968)=>OverigOverijssel
(1990)
2 Noord-OostOverijssel(1965)=>partieleherziening(1966)=>integraleherziening(1984)=>
OverigOverijssel(1990)
3 Ussel-VechtDelta(1965)=>IJsselvallei(1978)=> OverigOverijssel(1990)
4 Twente(1966)=>Herziening(1984)=>Herziening(1990)
Utrecht
1 UtrechtseHeuvelrug(1964)=>UtrechtOost(1978)=>Utrecht(1986)=>Utrecht(1994)
2 Vecht-enPlassengebied(1968)=>UtrechtWest(1978)=>Utrecht(1986)=>Utrecht(1994)
3 UtrechtseValleienEemland(1970)=>UtrechtOost(1978)=>Utrecht(1986)=>Utrecht(1994)
4 Midden-enZuid-OostUtrecht(1974)=>UtrechtWest(1978)=>Utrecht(1986)=>Utrecht(1994)
Zuid-Holland
1 Bollengebied(1964)=>Zuid-HollandWest(1978)=>Herziening(198)=>Herziening(199)
2 Rijnstreekwest(1966)=>Zuid-HollandWest(1978)=>Herziening(198)=>Herziening(199)
3 RijnenGouwe(1968)=>Zuid-HollandOost(1978)=>Herziening(1987)=>Herziening(1994)
4 Haagseagglomeratie(1966)=>Zuid-HollandWest(1978)=>Herziening =>Herziening
5 Westland(1965)=>Zuid-HollandWest(1978)=>Herziening =>Herziening
6 RechterMaasoever(1966)=> Rijnmond(1974)
7 VoornePuttenRozenburg(1965)=>Rijnmond(1974)
8 Usselmonde(1965)=>Herziening(1970)=>Zuid-HollandZuid(1974)
9 Krimpenerwaard(1965)=>Zuid-HollandOost(1978)=>Herziening(1987)=>Herziening(1994)
11 AlblasserwaardenVijfherenland (1970)=>Zuid-HollandOost(1978)=>Herziening(1987)=>
Herziening(1994)
12 Plassengebied(1973)=>Zuid-HollandOost(1978)=>Herziening(1987)=>Herziening(1994)
Noord-Brabant
1 WestBrabant(1970)=>Herziening(1981)=>Noord-Brabant(1993)
2 MiddenenOostBrabant(1978)=>Herziening(1986)=>Noord-Brabant(1992)

BIJLAGE 2

TOELICHTING STREEKPLANBESCHRIJVINGEN

In bijlage 3 tot en met 18 worden de ondeizochte streekplannen en planvormingsprocessen kort
beschreven. Hierbij wordt het volgende stramien gevolgd. De informatie is gebaseeid op literatuur en
gesprekkenoverhetstreekplan.
Karakteristiek
Eerstwordteenkortekarakteristiekvanhetplangegeven.
Dataendocumenten
Hierwordenbelangrijkedocumentenendeelnota'sgenoemd.
Streekplanconcepten
Intrefwoorden wordtdeinhoudvanhet streekplanbeschreven.Hierbij wordtgebruik gemaakt vaneen
reconstructievanviersoortenconcepten(ziehoofdstuk 11):
• Landbouw-strategisch concept. De manier waarop het streekplan tegen de ontwikkeling van de
landbouwaankijkt.
* Landbouw-ruimtelijk concept. De wijze waarop het streekplan de ruimtelijke ontwikkeling van de
landbouwziet.
• Integraal-ruimtelijkconcept. Dezonering,streekplankaart enachterliggendegedachten enconcepten
daarbij.Deaandachtishierbijvooralgerichtophetlandelijkgebied.
* Stuurconcept. Deinvullingvanhetstreekplanvandestuuropgave.
Voorelkevandezeconceptenisaangegeven:deprobleemstelling(diagnose),deoplossingsrichting(therapie)endeuitgangspuntenwaarbeideopzijngebaseerd(zingeving).
Procestypering
De planvormingsprocessen worden aan de hand van twee aspecten getypeerd (zie hoofdstuk 14).Ten
eerste het inhoudelijke aspect: deplanontwikkeling. Ten tweede het aspect van handelingscoordinatie:
hoe gaande actorenmetelkaar om.Planontwikkeling kanwordengetypeerd als:pragmatisch,systematisch,thematisch.Dehandelingscoordinatiewordtgetypeerdals:strategisch,cooperatief,communicatief.
Kenniselementen
Een kenniselement is een cluster samenhangende inzichten over eenbepaald onderwerp, ontwikkeling,
potentie, toekomstmogelijkheid, enz.Eenkenniselement kan eenproduct van uitbesteed of provinciaal
onderzoek zijn, rnaar ook uit onderzoek van derden of uit algemene statistieken komen. Van ieder
kenniselementisaangegeven:
-inhoud;
-hoehetinhetstreekplanisopgenomenofovergenomen:soortconceptensoortargumentatie;
-belangvoorhetstreekplan;
-rolvanhetkenniselementinhetproces;
-belangvanhetkenniselementinhetproces.
Organisatie
Hierwordtkort aangegevenhoehetgeheelvanprojectgroepen, werkgroepen endergelijke inelkaarzat
enwatdeinvloedhiervanopdekennisbenuttingisgeweest.
Cultuur
Hierwordtingegaanopdehoudingvandestreekplannerstenaanzienvanonderzoekentenaanzienvan
landbouw.Daarbijwordtaangegevenofdezevaninvloedisgeweestopdekennisbenutting.
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Literatuur
Veimelding van literatuur over het streekplan en van literatuur die in de streekplanning een rol heeft
gespeeld.

BIJLAGE3

STREEKPLANFRIESLAND1982

Kmrakteristiek
HetstreekplangebiedFrieslandbeslaatdeheleprovincieFriesland.Frieslandkanwordengekenschetstals
een groene provincie met een eigen culturele identiteit. De economische ontwikkeling is voor een
belangrijk deel afhankelijk van de landbouw. Ook de recreatie vormt een belangrijke bron van
inkomsten. De context voor de streekplanning wordt gevormd dooi de economische problemen in
Friesland.Erliggentweeopties:meerverstedelijkenofbehoudvanhetFrieseigene.VolgensTenVelden
(1986)kanhet streekplanFriesland alsideaaltypevooreenstreekplan 'nieuwestijl' wordenbeschouwd.
Belangrijk is verder dat er een duidelijk onderscheid tussen een lange-termijnplan en een korteterrnijnplan is gemaakt.Het streekplan kendeeenlangevoorgeschiedenis,waarbij eerst sprakewasvan
eenopslitsingvandeprovincieinmeerderestreekplangebieden.
Dataendocumenten
1973 StructuurschetsFriesland
1974 WerkwijzevoorhetuitdiepenvandestructuurschetstoteenglobaalstreekplanvoorFriesland
1974 AspiratiebeeldvoorhetwerkenaanhetstreekplanFriesland
1975 NotaWonen.PPDnota218
1976 AntwoordnotaWonen
1975 NotaWerken.PPDnota231
1977 AntwoordnotaWerken
1977 NotaRecreeren.PPDnota245
1977 Werkwijze3
1978 AntwoordnotaRecreeren
1978 Alternatieven
1979 NotaGrondslagenenBasisbeslissingen
1980 Voorontwerp-Streekplan
1980 Werkwijze4
1981 Ontwerp-Streekplan
1982 Streekplan
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Centraal staat de betekenis van de Friese melkveehouderij voor de
werkgelegenheid inhetFriesezuivelcomplex. Er is geenbeleid omgrotebedrijven tebevoordelen.
Intensieveveehouderijmagalleenalsneventakopmelkeveehouderijbedrijven. Altematievelandbouw
moetbevorderdworden.Drieknelpunten: debedrijfsstructuur endefysiek-ruimtelijke productieomstandigheden;degeringegroeivandeagrarischeproduktie;derelatiemetanderevormenvangrondgebruik.
* Landbouw-ruimtelijk concept. Nieuwvestigingen van tuinbouwbedrijven dienen in ruimtelijke complexengestaltetekrijgen.DebelangrijksteFrieselandbouwtakisgrondgebonden,daarommoetvoorzichtingwordenomgesprongenmethetonttrekkenvancultuurgrond.Derelatienotagebieden worden
op de streekplankaart aangewezen, waarover een hevige discussie met het Rijk is gevoerd. Deze
keuzekrijgt meeraandachtdandegebrekenindefysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden. Toch
worden landinrichtingsbehoeftige gebieden aangegeven. Tweede bedrijfswoningen worden beperkt
toegestaan.Onderzoeknaarhetagro-industrielecomplexennaardeimpactvanontwikkelingeninhet
landelijkgebiedwordenalsmaatregelopgenomen.
* Integraal-ruimtelijkconcept. Verweving isvoorallesectoreneengegeven.Dedrieprimaire functies
wordeninverschillendemategemengd.Hieruitonstaanachtcombinatiesvanlandbouw,natuurenrecreatie. Het huidige landschapstype kan hiervoor richtinggevend of randvoorwaarde stellend zijn.
Voorelkvande 181deelgebiedenzijnhiervoorkeuzengemaakt.
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* Stuurconcept. Belangrijkepartnerszijndeandereprovinciatediensten,hetRijkendegemeenten.De
andereprovinciate diensten zijn belangrijke partners omdat erveel aandachtisvoor de horizontale
codrdinatie. Provinciate (strategische) plannen zijn nevengeschikt: latere plannen nemen eerdere
plannen alsuitgangspunt:hetmodeldatlater'haasje overspringen1isgenoemd.HetRijk isvoordit
streekplaneenbelangrijke partneromdatdeProvincieFrieslandmethetRijkinconflict wasoverhet
opnemenvanrelatienotagebieden inhetstreekplan. Ditschiepeennoodzaaktoteengoede verticale
coordinatie in het streekplanvervolg. Het in het streekplan voorgestane interactiemodel met
gemeentengaatuitvanhetgangbareconcept.Deaansturingvan landinrichting(onderhethoofdstuk
landbouw)vindtplaatsdoorhetaangevenvan landinrichtingsbehoeftige gebiedeninsamenhang met
degewenstesoortlandinrichting.Daarnaastwordthetvoornemenuitgesprokenominoverlegmethet
Rijk tepleiten voor hetdoorgaan vandehuidige stroom landinrichtingsgelden, inclusief dievoor
particulierecultuurtechnischewerkenengemeente-enwaterschapswerken.
Procestypering
Het ontwikkelingsproces werd sterk gedomineerd door eensystematische aanpak, waarbij vanuit doelstellingen enalternatieven werd toegewerkt naarhetuiteindelijke plan.Denadruk lagheel sterk op de
inputs:hetverkijgen vaninformatie viainspraakenhetuitvoerenvanonderzoek.DeJong(1986)typeert
het codrdinatieproces alsvolgt: "Onderhandelen' kreeg meer aandacht dan'dialoog en gesprek". Dit
kwamechter weltotstand ineenopenproces waarin veelpartijen kondenmeepraten. Gedeeldbegrip
kwamniettotstand,maarerwerdop cooperatievewijzegewerktaancompromissen.Dewerkwijzewas
geinspireerd door de benaderingswijze van Etzioni, waarin wordt gestreefd naar het heen en weer
schakelen tussen fundamentele enincremented beslissingen. Hetstuurproces wordt daarmeegetypeerd
als:comunicatief.
Kenniselementen
0100 Informatie overgeschiedenisvanhetlandbouwbeleid. Gebaseerdopalgemenebronnen.Gebnrikt
inNotaWerken,nietinstreekplanzelf.Heeft inhetprocesbijde agendavormingeenrolgespeeld
om de onderwerpen buiten de agenda te houden, die sterk bepaald worden door de Europese
landbouwpolitiekenlandbouweconomie.
0101 Ontwikkeling landbouwstructuur voordeprovinciealsgeheelen(deels)pergemeente.Gebaseerd
opalgemenestatistieken.GebruiktinNotaWerken,nietinstreekplanzelf.Heeft inprocesvooral
vooreigengedachtenvorming tussenlandbouwdeskundigen eenrolgespeeld.
0102 Overzicht fysiek-ruimtelijke omstandighedenvoor delandbouw: natte endroge delen, standvan
zakenruilverkavelingen. Bron:COLN-TNO(viaLEI-studie,DeLandentuinbouwinhetnoorden
des Lands, 1960); jaarverslagen Cultuurtechnische Dienst. Gebruikt in Nota Werken, niet in
streekplanzelf.Speeldeeenrolindediscussieoverdekwaliteitenvanverschillendedeelgebieden.
Islatervervangendoorrecentermateriaal.
0103 Overzicht van geldstromen tussen sectoren. Bron: Stichting Federatie van Noordelijke
Economische Instituten, 1974. Gebruikt inNota Werken, niet in streekplan zelf. Levert dedata
voor eenpragmatische argumentatie in het landbouw-strategisch concept omaante tonenhoe
belangrijk de zuivelsctor voor de regionale economie is. In het streekplan wordt hetzelfde
argumentopanderekenniselementen gebaseerd(zie0107).Isbelangrijk geweestindiscussiemet
landbouworganisaties;later wordt ernogeenseenaparte studie aangewijd, vooral gericht opde
werkgelegenheid(Dekkeretal.,1983).
0104 Ontwikkeling landbouwstructuur voor hele provincie. Gebaseerd opDekker, 1979.Gebruikt in
argumentatieopbasisvanregelmaatinhetlandbouw-ruimtelijk concept.Speeldeeenbeperkterol
indebeeldvormingrondhetstreekplan.
0105 Trendprognosevanlandbouwontwikkeling naardeelgebied.GebaseerdopDekker, 1979.Alleende
uitkomstenvoorheleprovinciezijn inhetlandbouw-strategisch conceptgebruikt,onderandereals
indicatievoordestellingdatdegroeiindelandbouwminderzalworden.Daarwordenechtergeen
beleidsuitspraken aangekoppeld. Speelde eenbeperkte rolalseenvandebouwstenen voorde
discussieoverdekwaliteitenvandeelgebieden.
0106 Agrarische structuurindeelgebieden. Bron:Dekker, 1979.Gebruiktominargumentatie opbasis
van regels in het landbouw-ruimtelijke concept om sterke en zwakke landbouwgebieden te
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ondeischeiden. Speeldeeenduidelijkerolindediscussie overdekwaliteitenvandeelgebieden.
0107 Betekenis landbouw voor Friese economie. Bron: Dekker, 1979. Gebruikt in pragmatische argumentatie als toestandsvoorstelling in het landbouw-strategisch concept, om aan te tonen dat de
agrarische sector een zeer belangrijke drager van werkgelegenheid is. Vervolgens wordt beredeneerddaterdaaromweinig cultuurgrondmag wordenonttrokken. Speelde een duidelijke rol inde
discussiemetlandbouworganisaties.
0108 Bodemgeschiktheidswaardering.Bron:Stiboka, 1979.Gebruiktvoorlandbouw-strategisch concpet
om aan te geven dat er nog tal van suboptimale gebieden voor de lanbouw zijn. Een bouwsteen
voordediscussie overdekwaliteitenvandeelgebieden.
0109 Agrarische structuur,inclusieftoelevering enverwerking,voorprovincie alsgeheel. Bron:algemene statistieken, via inspraakreactie 'Een echt alternatief (1978). Gebruikt in pragmatische argumentatieinlandbouw-strategisch concept.Belangrijk voordiscussiemetlandbouworganisaties.
0110 Fysiek-ruimtelijke situatie: verkaveling, ontwatering, ontsluiting, perceelsgrootte per deelgebied.
Bron:Landinrichtingsdienst, 1981.Levertargumentatie opbasisvanregels inlandbouw-ruimtelijk
concept. Eenbelangrijkebouwsteenvoordediscussieoverdekwaliteitenvandeelgebieden.
Organisatie
Bqdragen voor een bepaalde sector of facet werden geleverd door een kerngroep van ongeveer vijf
mensen.Hetopstellenvanconceptteksten gebeurdedoordeprojectgroep.
Cultuur
Er heerste een behoorlijk optimisme over sturingsmogelijkheden (De Jong, 1986). Over de feitelijke
sitiiatie warende planvormers redelijk goed gernformeerd. Naderhand ging het tijkeren, maarin de tijd
dat het streekplan werd opgesteld, heersten er bij de opstellers toch een zeker optimisme en
enthousiasme. De houding ten opzichte van onderzoek was positief; onderzoek werd daarbij met name
urfcesteed alshetnodig wasomexterngezag teverwerven, watindediscussie metde landbouwsector af
entoe een rol speelde. De houding vanuit deruimtehjkeordening tenopzichte vande landbouw en vice
versawasnietpositief:erwassprakevaneenredelijk gepolariseerderelatie.
IMeratuur
LEI, 1960. De land- en tuinbouw in het Noorden des Lands. Den Haag, Landbouw- Economisch
Instituut. Rapport344.
Eeonomische structuurschets Friesland, Drenthe en Groningen, 1974. Stichting Federatie van
Noordelijke EeonomischeInstituten.
Dekker,K.M., 1979.Regionale verscheidenheidinstructuurenontwikkelingvande agrarische bedrijven
in Friesland; resultaten van het onderzoek. Den Haag, Landbouw-Economisch Instituut.
Publicatie2.131.
De Jong,M.J. de, 1986.Idee- enconsensusvorminginde ruimtelijke ordening;een sociaal-wetenschappelijk onderzoeknaarde totstandkomingvanhet 'Streekplan Friesland 1982'. Wageningen,Landbouwuniversiteit; proefschrift.
Makken, H. en J.C.F.M. Haans, 1979. Streekplan Friesland - landbouw; toelichting op de globale
bodemgeschiktheidskaarten voor akker- en weidebouw, schaal 1:50.000
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STREEKPLAN FRIESLAND1989

Karakteristiek
De herziening van het streekplan volgde vooral uit het verstrijken van de plantermijn die de Provincie
zkhzelf had opgelegd. Conceptueel is het plan weinig anders dan het plan van 1982. De problematiek
vandekleinekemenriepopnieuwveeldiscussieop.
Data en documenten
Jan1988
Ontweipstreekplan
Apr 1988
Tervisie legging
Feb 1989
Vaststelling
Nov 1989 Rechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. De melkveehouderij vervult een belangrijke functie voor de
werkgelegenheid, de sociaal-ruimtelijke structuur en het Fries eigene (Z). De melkveehouderij moet
daaromovereind blijven (T). Intensieve veehouderij is alleen gewenst alsneventak ter ondersteuning
vandemelkveehouderij (T).Vestiging vantuinbouwbedrijven istoegestaan(T).
* Landbouw-ruimtelijkconcept. Het landelijk gebied wordt wat betreft de landbouw niet gedifferentieerd (T), het is immers een homogeen landbouwgebied (D). Uitzondering vormtde aanwijzing van
een aantalgebieden voordetuinbouw (T). Geopperd wordtomeenregionaal gedifferentieerde melkquotering intestellen(T).Erwordtactiefingespeeldopvoorkeursgebieden voorlandinrichting(T).
• Integraal-ruimtelijkconcept. De verweving van functies is uitgangspunt (Z). Gedifferentieerd is naar
mate van verweving (T). Zonering d.m.v. runctietoekenning in de vorm van verwevingscombinaties
(T). Dezonering isopgebouwdvanuithetvoorkomenvandebestaandegrondgebruiksvormen (D).
• Stuurconcept. Het streekplan is nevengeschikt aan andere provinciale plannen (Z). Streekplanmoest
vooral een praktisch toetsingskader voor gemeentelijk beleid zijn. In tegenstelling tot het vorige
streekplan wordt is onderscheid meer gemaakt tussenkorte en lange termijn. Er is geen uitvoeringsprogrammaaanhetstreekplangekoppeld,alleenactiepunten(T).
Procestypering
Conceptueel is het streekplan weinig veranderd. De aandrang om het streekplan aan te passen kwam
vanuituitspraken inhetstreekplanvan 1982. Erwaseengrotebehoefte omdegroeicijfers perkernaante
passen. Er is veel aandacht gegeven aan de invulling van dit instrumentele aspect. Van daaruit kan het
ontwikkelingsprocesgetypeerd wordenalspragmatisch. Hetcodrdinatieproces had meer een strategisch
karakter. Dit bleek vooral in de 'strijd' om de toegestane groeicijfers voor de verschillende soorten
kernen.
Kenniselementen
0201 Landbouwkengetallen voor 1985 en 1977 per gemeente (Dekker, 1987). Gebruikt als data in
argumentatie opbasis vanregelmaat in landbouw-strategisch concept. Beperkte rol inproces voor
communicatieoverhetstreekplan.
0202 Prognose van dezelfde kengetallen voor clusters van gemeenten (Dekker, 1987). Gebruikt in
pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch concept. O.a. om twee modellen voor de
gevolgen van grondonttrekking in beeld te brengen. Grondonttrekking was vanuit de Notitie
Ruimtelijke Perspectieven vande Rijksplanologische Dienst (1986) inhethele land een belangrijk
discussiethema voor de landelijke gebieden geworden. Ditkenniselement speelde eenbeperkte rol
bijdeagendavorming rondhetthemagrondonttrekking inFriesland.
0203 Toets van eerdere prognoses in het kader van het vorige streekplan (Dekker, 1987). Geheel overgenomen argumentatie op basis van regelmaat t.b.v. het landbouw-strategisch concept. In het
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proces speelde het alleen een zeer beperkte rol in het kader van de communicatie rond het
streekplan.
0204 Gevolgen superheffing voor werkgelegenheid (ETIF, 1984). Pragmatische argumentatie, overgenomen in het landbouw-strategisch concept. Heeft in het proces vooral een rol gehad in de
richting vandelandbouworganisaties.
0205 Bewerking bodemstatistiek: grondgebruik per deelgebied. Speelde belangrijke rol in de functietoekenning.Gebruiktinargumentatieopbasisvanregelsinhetintegraal-ruimtelijkconcept.
0206 Mogelijkheden voor grondontrekking uit de landbouw. Bron: diverse literatuur. Gebruikt in
pragmatische argumentatie over waarschijnlijkheid en wenselijkheid van grondontrekking in
Friesland.Speeldebijdeagendavormingeenduidelijkerol.Zieverder0202.
Organisatie
Beperkteopzetinverbandmetdeervaringenmethetvorigestreekplan:geenomvangrijkestudiegroepen,
maarinvergelijkingmetvorigekeereenkleineprojectgroep.
Cultuur
Menzatmetdegroteinspanningenvoorhetvorige streekplan.Erwasweinigammovoorhetopnieuw
opzetten van een dergehjke organisatie. Bovendien stond in deze tijd de implementatievraag centraal.
Allemaal factoren diehet onderzoeksklimaat nieterg stimuleerde.Inrelatie tot deprivatisering vanhet
Economisch Technologisch Instituut Friesland speelde er wel een discussie over de onafhankelijkheid
vanhetonderzoek.DeROendelandbouwhaddeneenmoeizamerelatie.Ditwerktestimulerendophet
uitvoeren van landbouwonderzoek omdat men vanuit de RO niet met aanvechtbare informatie wilde
komen.
Literatuur
Dekker, K.M., 1987. Enkeleagrarisch-structurele kengetallen en berekeningen ten behoevevande
herzieningvanhetstreekplanvoorFriesland. DenHaag,Landbouw-EconomischInstituut.Interne
nota339.
ETIF, 1984. Superheffing en werkgelegenheid in Friesland. Leeuwarden, Economisch-Technologisch
InstituutvoorFriesland.
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STREEKPLANFRIESLAND1994

Karakteristiek
Eenbelangrijke aanleiding omhetstreekplan van 1989teherzien wasde stroomvan nieuw rijksbeleid
(EcologischeHoofdstructuur, KoersbepalingLandelijk Gebied,Leefbaarheidsbeleid, enz.).Aspectendie
bijdeopstellingvanhetstreekplancentraalstondenwaren:selectiviteitinrelatietot politiek-bestuurlijke
relevantie, samenhang, doelgerichtheid (tot wierichthet beleid zich), actiegerichtheid (inclusief goede
aansluitingopanderbeleid).
Dataendocumenten
Okt1991 Bestuursopdracht
Mei1993Tervisielegging
Mrt1994 Vaststelling
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. DeFriese landbouwblijft achter watbetreft de ontwikkeling vande
productieomvang (D). Dit komt door het tekort aan intensieve productierichtingen (D). Elders in
Nederland komen dezerichtingenin het gedrang (D). Inplaatsing van intensieve richtingen moet
daaromwordengestimuleerd (T).Deimplicietenormhierachter isdatFriesland een(o.a.)eenlandbouwprovincie moet blijven (Z). In tegenstelling tot eerdere streekplannen wordt niet meergeprobeerdomdittenaderteonderbouwen.
* Landbouw-ruimtelijk concept. Er worden in het integraal-ruimtelijk concept (zie hieronder) twee
soorten gebieden onderscheiden: dynamische en stabiele (D). Het landbouw-ruimtelijk concept
bestaatuiteenuitwerkingvanditintegraal-ruimtelijke conceptvoordelandbouw(Z).Indynamische
gebieden is inplaatsing van intensieve teeltenmogelijk (T).Inde stabiele gebieden wordtlandbouw
gekoppeldaannatuurenrecreatie(T).
* Integraal-ruimtelijk concept. Onderscheid tussen stabiele gebieden waar de ruimtelijke structuur
ongewijzigd moetblijven endynamischegebiedenwaarwelveelmagveranderen (D,T).Eencascoconcept.Instabielegebiedenmeernatuur;indynamischegebiedenmeerlandbouw,maardatisniet
deessentie(T).Stabielegebiedenliggenvooralophetzand;dedynamischegebiedenopdeklei(D).
* Stuurconcept. Inhetstreekplanwordentweevervolglijnen onderscheiden,uitvoeringendoorwerking,
waarbij de eerste een zwaarder accentkrijgt dan de tweede.De uitvoering is gericht op gebiedsgerichte projecten die afhankelijk van de situatie de status van streekplanuitwerking zullen krijgen.
Relevante actoren hierbij zijn (in volgorde van behandeling in het streekplan): gemeenten, samenwerkingsverbanden vangemeenten,maatschappelijke organisaties(o.a.hetLandbouwschap),samenwerkingsverbanden metandereprovincies en Duitseregio's,'DenHaag1,'Brussel'.Denadrukbij de
partners voorhetstreekplanvervolg ligtbij de overheden.Dewijze van samenwerken en deverantwoordelijkheden zijn heel divers en afhankelijk van de situatie. Hier komt een bont geheel van
beleidsinstrumentenvanverschillendeoverhedenbijelkaar.Hetstreekplaniseendaarvan.Detweede
vervolglijn betreft dedoorwerkingvanhetstreekplan indegemeentelijke bestemmingsplannen. Hier
ligt de nadruk op kwalitatieve toetsing waarbij de gemeenten veel eigen verantwoordelijkheden
hebben. De 'Handleiding bestemmingsplannen' is het instrument waarin dit wordt uitgewerkt. De
aansturing van landinrichting vindt plaats door een aangekondigde 'beleidsnota landinrichting'. Het
streekplan doet zelf geen uitspraken over gebieden of soorten landinrichting, maar geeft alleen de
huidigestandvanzaken.
Procestypering
Dewerkwijze is opgedeeld in een startfase, die resulteert in eenbestuursopdracht, een programmafase
waaruit een programma volgt, een ontwerp-fase waar het ontwerp-streekplan het product van is en
tenslotte eenbesluitvormingsfase methet streekplan alsresultaat. Ineenvroeg stadiumis gekozenvoor
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een aantal bestuurlijk relevante thema's. De eerste twee fasen krijgen respectievelijk een en drie
maanden toebedeeld, de derde vijf maanden. In de tweede fase zoekt men aansluiting bij lopende
projecten, investeringsprograma's e.d. De echte integratie vindt plaats in de ontwerpfase. Hier ligt dan
ook het inhoudelijke zwaartepunt in het ontweipproces. Het ontwikkelingsproceswordt getypeerd als:
thematisch. Het coordinatieproces wordt door de projectleider getypeerd als 'gesloten'. Dit vormde de
basis voor snel handelen op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten. Het wordt getypeerd als
codperatief
Kenniselementen
0301 Vergelijking ontwikkeling structuur Friese landbouw to.v. de Nederlandse landbouw (LONF,
1992). Gebruikt in pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch concept om aan te geven
dat de landbouw in Friesland achterblijft door de relatief grote omvang van de grondgebonden
landbouw. Had in het proces een redelijk belangrijke functie om het stimuleren van niet-grondgebonden landbouwopdeagendatekrijgen.
0302 Inzicht inverschillende bedrijfsstijlen (De Bruin, 1993; De Bruin, Van der Ploeg, 1992;Vander
Ploeg etal., 1992). Metname gebruikt inargumentatie opbasis vanregels in landbouw-ruimtelijk
concept. Speelde eenbelangrijke rolbijdeagendavorming voorhetthemabedrijfsstijlen.
0303 Aanduidingen over kracht van landbouw per deelgebied (LNOF, 1992; Strijker en Post, 1990).
Deze argumentatie opbasis vanregels is opgenomen inhet landbouw-ruimtelijk concept. Speelde
eenduidelijke rolbijhetbepalenvandekwaliteitenvandeelgebieden.
0304 Toekomstig agrarisch grondgebruik in Friesland (Strijker en Post, 1990). Niet gebruikt in
streekplanzelf. Behoefte hieraankwamopindepolitieke discussie. Hetbestuurwildegeenverantwoordelijkheid nemen voor directe vertaling van landelijke cijfers over grondonttrekking in de
landbouw die in allerlei landelijke nota's werden opgenomen en koos daaromvoor onderzoek als
middel ommeer duidelijkheid te scheppen doormiddel van tijdrekken, waardoor alle parrijenbun
gedachtennaderkondenbepalen.
Organisatie
Menwerkte aanhet streekplan inhetkadervaneenbestuursopdracht vande gedeputeerde aandedienst.
Eenprojectgroep van4 mensentrokhetproces. Deze werdbegeleid dooreenbegeleidingsgroep vanongeveer 15 mensen en een stuurgroep met drie gedeputeerden, twee directeuren en een aantal afdeliagshoofden. Deafdeling onderzoek isvoor 1250uuringeschakeld.
Cultuur
Hetbedrijfsmatig denkenvierde hoogtij. Daardoorkwamenscenariostudies enverkenningen ten aanzien
van fundamentele ruimtelijke keuzen inhet gedrang. Ook speelde eenrol daterveel goed materiaal van
anderen aanwezig was. De houding ten opzichte van de landbouw was positiever dan bij eerdere
streekplannen: de relatie tussen ruimtelijke ordening en landbouwsector was minder gepolariseerd. De
landbouwsectorbleefnog eenmachtsfactorinFriesland, maarmenraakte elkaargewend. Hierinpastede
gevoerde overlegstrategie.
Literatuur
Bruin, Rene de, 1993.Bont ofblauw. Bedrijfsstijlen en koersbepaling landelijke gebieden. Wageningen /
Leeuwarden,Landbouwuniversiteit /ProvincieFriesland.
Bruin, R. de, en J.D. van der Ploeg, 1992. Maat houden. Bedrijfsstijlen en het beheer van natuur en
landschap in de Noordelijke Friese Wouden en het Zuidelijk Westerkwartier. Wageningen,
Landbouwuniversiteit.
LONF, 1992.markantFriesland,melkof meer?Landbouw Ontwikkelingsnota Friesland. Leeuwarden.
Ploeg, J.D.vander, S. Miedema,D. Roep,R. vanBroekhuizen enR. de Bruin, 1992. Bedrijfsstijlen,ondernemerschap en toekomstperspectieven. Wageningen, AVM/CCLB / Vakgroep Ontwikkelingssociologie Landbouwuniversiteit.
Strijker, D. en H. Post, 1990. Toekomstige ontwikkeling van het agrarische grondgebruik in Friesland.
OnderzoektenbehoevevanprovinciaalbestuurvanFriesland.Groningen, Rijksuniversiteit.
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STREEKPLANTWENTE1966

Kurakteristiek
Devoorbereiding vanditplanstamtdeelsvanvoordeWetRuimtelijkeOrdeningvan 1965. Deontwikkelingvande'bandstad'Almelo,Enschede,Hengelospeelteenbelangrijkerolinhetstreekplan.
Dataen documenten
1965 Streekplanterinzage
1966 Streekplanvaststelling
1966 Streekplanrechtskracht
Strtekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Ontmenging van het gemengde bedrijf en de uitstoot van
arbeidskrachten iseenautonoomproces(D).Destreekplanning moetdeuitstootvan arbeidskrachten
alseengegevenaanvaarden(Z).Hetstreekplanmoethierbijaansluiten(T).
* Landbouw-ruimtelijkconcept. Degebiedenmetgoedefysiek-ruimtelijke omstandighedenzijn,opeen
toegepaste waarderingskaart, gedefinieerd als goede landbouwgebieden (D). Daar hebben verbeteringen van de fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden het meeste rendement (D) en moet
milverkavelingwordengeconcentreerd (T).Hetverminderen vanhet aantalkavelsisdaarbij vooral
belangrijkvanwegedevoortgaandemechaniseringvandelandbouw(T).
* Integraal-ruimtelijkconcept. Dezoneringisopgebouwdtussendepolen'landbouw' en 'aantrekkelijke gebieden voor de recreant'. De laatste gebieden omvatten natuurgebieden en landschappelijk
waardevolle gebieden. Per deelgebied worden beide tegen elkaar afgewogen. De rurale legendaeenheden zijn: recreatie-opvanggebied; stads- en dorpsgroen; landbouwgebied; landschappelijk
waardevolgebied,natuurgebied;natuurmonument;beschermingsgebiedwaterwinning.
* Stuurconcept. Belangrijke partnersvoordestreekplanuitvoering zijn degemeenten.Verwachtwordt
dat zij de ideeen uit het streekplan zullen oppikken en verwerken in hun structuur- en bestemmingsplannen. Het uitgebreide overleg dat isgevoerd bij het voorbereiden van het streekplan moet
hierborgvoorstaan.Hetplanisdaarmeemeeropintentiesdanopactiesgericht.
Prtcestypering
Deanalysefase vanhetstreekplanduurdelang;dezeginggepaardmetveeloverleg.Indeoverlegwaren
onderzoekers en beleidsmedewerkers betrokken. Deze waren georganiseerd in verschillende werk/studie-/adviesgroepen. De programmafase was niet als zodanig te onderscheiden. In de planfase zijn
verschillendeverstedelijkingsmodellenafgetastennadergeanalyseerd.Erzijn allerleiontwerpstudiesuitgevoerdvoordestedenbandAlmelo-Hengelo-Enschede.Hetontwikkelingsproceskandaarmeworden
getypeerdalssystematisch. HetcoSrdinatieproceshadeencommunicatiefkarakter.Erismetveelpartijen
endeskundigenoverlegd.Hetproceshadcreatieveenfundamentele trekken.
Kenmiselementen
0401 Ontwikkeling vandelandbouwstructuur (bedrijven, oppervlaktebouwland,oppervlaktegrasland)
van 1833(!)t/m 1963.Eigenonderzoek,opbasisvanCBS-gegevens(PPDOverijssel, 1965). Met
name de uitstoot van arbeidskrachten opde lange termijn wordt gebruikt in pragmarischeargumentatie,teronderbouwing vandestellinginhetlandbouw-strategisch concept,datmechanisatie
voortgaatendusbetereexterneproduktieomstandighedennodigzijn, waarbij dewaarderingdaarvan steedsmeerplaatsvindt vanuit demechanisatie. Speelde een rolbij de agendavorming:kon
welofnietvandelandbouw eentaakvoorhetovereindhoudenvandewerkgelegenheid worden
verwacht.
0402 Waarderingskaart voor landbouw. In eigen onderzoek (PPD Overijssel,1965) gemaakte synthese
van bodemkaart, verdrogingskaart TNO 1958 en gesprekken met veldkenners. Overgenomen in
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het landbouw-ruimtelijk concept voor het aangeven van zwakke en sterk landbouwgebieden.
Speelde duidelijk eenrolindediscussie oversterke enzwakke landbouwgebieden.

Organisatie
Er bestond een uitgebreide formele organisatiestructuur in het streekplanningsproces. Centraal stond een
projectgroep bestaandeuitledenvandeProvinciate PlanologischeDienst. Hieromheen stonden:
* een streekplanforum: vertegenwoordigers van de streek;
* een streekplancommissie:gemeenten en statenfracties;
* een onderzoekersgroep: sociografische bureausvan gemeenten, LEI, ETIO;
* een technische werkgroep:PPD en steden;
* een adviesgroep:belangrijke 'professionals'.
Deze structuur gaf 'poorten' voor allerlei soorten informatie. Streekplaninformatie kwam vooral van gemeenten. Voor de landbouw heeft ditgoedgerichte kermisopgeleverd.
CuUuur
Houding ten opzichte van zowel landbouw als van onderzoek was vrij positief. Er werd gewerkt vanuit
een gedeelde visie op Twente: een probleemgebied dat de ruimte moest krijgen om zich economisch te
ontwikkelen.
LUeratuur
PPD Overijssel, 1965. De landbouw in Twente. Voorstudie t.b.v. het streekplan Twente. Zwolle,
Provinciate Planologische Dienst; 5/1965.

BIJLAGE7

STREEKPLANTWENTE1985

Kmakteristiek
Hetstreekplankenmerktzichdooreenenormomvattendevoorbereiding,watblijktuitdegrotehoeveelheidnote's endeelstudies.Veelinhoudelijke discussiehadalplaatsgevonden inhet kadervandeNota
Overijssel '85.Hetstreekplanzouuiteindelijk hetkaraktervaneenconvenantmoetenkrijgen waarinde
consensuszouwordenvastgelegddieinhetuitgebreide coordinatieproceshadmoetenontstaan.Nahet
voorontwerpismeneenanderewegingeslagen.Inhetontwerp-streekplanstaatdeuitvoeringsgerichtheid
centraal.
Dataendocumenten (selectie)
Diversenota'sonderzoektenbehoevevanhoofdlijnen, waaronder:
Nov 1979 Nota01 Algemeenmaatschappelijke ontwikkelingen
Feb 1980 Nota09 DeelnotaLand-entuinbouw
Diversenota'sonderzoektenbehoevevandeuitwerking,waaronder:
Nov 1982 Nota09 Land-,tuin-,bosbouw: deelnotaa Land-entuinbouw
Diversenota'splanvorming,waaronder:
Sep.1978 NotaPI Evaluatiestreekplan
Aug.1979 NotaP7Alternatieven
Sep.1981 NotaP8Varianten,deelnotaI Aandachtspunten,deelproblemenenbekendbeleid
Mrt. 1982 NotaP8Varianten,deelnotaII Keuzemogelijkhedenenvarianten
Diverseinspraaknota's,waaronder:
Juni1980 Twenteplan?Ditzegtmenervan
Juni 1983 Twenteplan?DitzegtmenervanII(juni1983)
Beshiitvorming
Dec1979 NotaBl Discussienota hoofdhjnen.
Sep1980 NotaB2OntwerpNotaHoofdlijnen enbijlage.
Sep 1981 NotaB3Nota hoofdlijnen.
Nov1982 Voorontwerpstreekplanmetvarianten
Mrt 1984 Ontwerp-streekplan
Mei1984 Streekplantervisie
Jan1985
Streekplanvaststelling
Jun1985
Streekplanrechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Delandbouwproductie in Twenteblijft achter bij die vanNederland
(D).Debedrijfsgrootte isgemiddeldklein(D).Daaromblijvendeinkomensopde landbouwbedrijven
achter(D).Deprovinciewilrendabelevormenvanlandbouwinstandhouden(Z).Hiertoewilmende
inkomensverbeterendoormiddelvaneenvoordelandbouwbetereinrichting(T).
* Landbouw-ruimtelijk concept. Allegebieden zijn inprincipe geschikt voor landbouw (D,Z).Er zijn
dusgeengebiedenaangewezenwaardelandbouwerslechtvoorstaatwatbetreft de bedrijfsstructuur.
Weizijn gebieden aangegevenwaardefysiek-ruimtelijke produktieomstandighedenhetlandbouwinkomennegatiefbeinvloeden(D).Dusgeensterkte-zwaktekaartvoordelandbouw,weleenoverzicht
(pergemeente)vanverbetering vandefysiek-ruimtelijke productieomstandigheden(D).Ditismeegenomenindezoneringvanhetlandelijkgebied(T).
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* Integraal-ruimtelijk concept. Er zijn vier zones onderscheiden (T): landelijk gebied I: agrarische outwikkeling; landelijk gebied II: agrarische ontwikkeling,produktiebos, handhaving aanwezige natuuren landschapswaarden; landelijk gebied III: ontwikkeling natuur en landschap, agrarische ontwikkeling indien niet strijdig hiermee; landelijk gebied IV: natuurgebieden. Het verschil tussen de zones
wordt vooral bepaald vanuit de funcrie natuur, omdat voor de landbouw het uitgangspunt is gehanteerddatelk landbouwgebied evenbelangrijk is(Z).Daarnaastzijnprobleemgebieden onderscheiden.
Dit zijn de gebieden met een conflict tussen de inrichtingswensen vanuit de landbouw en vanuit het
natuurbeheer (D).
* Stuurconcept. Voorafgaand aan de planvorming is een bestuursovereenkomst tussen het gewest
Twente en de provincie gesloten: het streekplan zou medeverantwoordelijkheid van de streek zijn.
Belangrijke partners zijn het Gewest Twente, Rijk en gemeenten. Dit streekplan is voorbereid vanuit
de gedachte dat een streekplan een convenant is waarin afspraken zijn vastgelegd. Dit impliceert dat
de uitvoering van het streekplan voor een belangrijk deel 'vanzelf plaatsvindt, omdat de verschillende
partijen zich hebben geconformeerd aanhet streekplan. Dit stuurconcept isin afgezwakte vormin het
streekplan opgenomen.
Procestypering
Zowel de analysefase als de programmafase zijn heel uitgebreid uitgewerkt. Hierbij werd gebruik gemaakt van formele methoden voor probleemstructurering en alternatievenontwerp.Het landbouw-natuurprobleem stond centraal bij de voorbereiding van het streekplan. Bij de landbouw vooral de plaatsbepaling van en toekomstmogelijkheden voor de kleinschalige landbouw. Het perspectief van de landbouwsector en de vraag hoe de werkgelegenheid kon worden behouden waren belangrijke punten van discussie.Daarnaast spitste de discussie zich toe op deaanwijzing vanruilverkavelingsgebieden en demate van
ontwatering. Voor de natuur stond de bescherming van beekdalen centraal. Het resultaat van de discussiesover landbouw-natuurwaseenkeuzevoorverweving,tenzij erbijzondere omstandighedenaan de
orde waren. Na de programmafase is het proces pragmatischer aangepakt. Wisseling van directeur was
een van de oorzaken. In de planfase is de zonering door een 'aftreksysteem' tot stand gekomen. Het
uitgangspunt was dat alle gebieden even geschikt waren voor landbouw. Achtereenvolgens werden daarvan afgetrokken: denatuurgebieden, de agrarische gebieden met zeer hoge natuurwaarden, de agrarische
gebieden met hoge natuurwaarden. Overhet geheel genomen kan, ondanks de verandering van aanpak in
de ontwerpfase, het ontwikkelingsproces worden getypeerd als:systematisch. Het coordinatieproces moet
als strategisch worden getypeerd: het uitgangspunt dat het streekplan het resultaat van een systematisch
ontwikkelings- en coordinatieproces zoumoetenweergeven envastleggen, gafzowelde aanleiding als de
ruimte voor strategisch handelen.
Kenniselementen
0501 Landbouwkundige kengetallen naar 7regio's:positionering ten opzichte van elkaar enten opzichte
van Nederland. Bron: Van der Linden et, al., 1976. Opgenomen in deelnota, niet in streekplan. Is
later geactualiseerd (zie 0506). Heeft toch een duidelijke rol gespeeld in discussie over sterke an
zwakke gebieden.
0502 Fysiek-ruimtelijke produktiefactoren voor 14 deelgebieden. Bron: eigen onderzoek op basis van
gegevens van de Cultuurtechnische Dienst. Deze cijfers zijn in de loop van het proces aangepast:
0509. Heeft toch een rol gespeeld in het proces. Provincie wilde deze informatie gebruiken o n
gebieden met slechte productieomstandigheden te achterhalen. Het Rijk vond deze cijfers
daarvoor niet geschikt.
0503 Prognose voor de landbouwkundige ontwikkeling. Bron:Van der Linden etal., 1976. Opgenomen
in deelnota, niet in streekplan. Is later geactualiseerd (zie 0507). Beperkte rol in het proces: prognose diende om niet-landbouwdeskundigen te laten zien dat de bedrijfsgrootte een probleem zou
blijven, met impliciet de boodschap dat er dus veel maatregelenzouden moeten worden getroffen.
Heeft echter doordat de cijfers door de lengte van het proces werden achterhaald deze rol slechts
inbeperktematekunnen waarmaken.

StreekplanTwente1985

265

0504 Identificatie van het hoofdprobleem voor de landbouw: te veel kleine bedrijven Bron: Van der
Lindenetal., 1976.Overgenomeninargumentatieopbasisvanregelsinhet landbouw-strategisch
concept. Functie in proces: vastzetten van algemeen beeld, bevestiging van bekende inzichten,
daarmeevanbeperktbelangvoordeagendavorming.
0505 Formuleringvanruimtelijke consequentiesvanontwikkelingenindelandbouw.Gebruiktinpragmatischeargumentatieinlandbouw-strategisch concept.Speeldeeenrolvooralbijdiscussiesover
zone II en III.Wasbedoeld alseye-opener, maarfunctioneerde nietalszodanig omdathetgeen
nieuweinformatiebevatte.
0506 Actualiseringvandelandbouwkundigekengetallen(VanderLinden, 1980). Gebruiktinargumentatieopbasisvanregelsinlandbouw-ruimtelijk concept.Hetsoortfunctie inhetprocesisvergelijkbaar metdievan0501,maarhetbelangwasveelgroter.
0507 Bijstelling prognose (VanderLinden, 1980).Gebruiktinargumentatie opbasisvanregelmaatin
landbouw-strategischmodel,omtelatenziendatdebedrijfsgroottestructuur zichlangnietzosnel
ontwikkelt als theoretisch zou kunnen en omopgrond daarvan te stellen datverbetering vande
productieomstandighedenvangrotebetekenisis.Functieinprocesalsdievan0503,maarookna
bijstellingbleefhetbelangbeperkt.
0508 Inkomensachterstand inguldensalsgevolgvandegebrekenindeinrichtingssituatie(eigenonderzoek-Nota09-opbasisvangegevensvangegevensvanStiboka,IMAG,Landinrichtingsdienst).
Overgenomeninhetlandbouw-ruimtelijk conceptineenargumentatieopbasisvanregels,omaan
tegevenwaardegebrekenindeinrichtinghetgrootstzijn.Functioneerdeinhetprocesenigszins
bij het onderscheiden vanzwakke landbouwgebieden, maarvooral onder landbouwdeskundigen.
Voorplanvormershaddenalgemene,eenvoudigecijfers meerbetekenisdandezeberekeningen.
0509 Multi-criteriabenadering voor de vraag waar stadsuitbreiding meer en minder gewenst is vanuit
landbouwkundig gezichtspunt. Indeelnota (09) opgenomen. Inprocesgebruikt. Belangrijke rol:
heeft mede geleid tot het laten afvallen van bepaalde richtingen. Niet expliciet in streekplan
overgenomen.
0510 Houding agrariers t.o.v. natuurbeheer. Boeren willen eerder passieve dan actieve vormen van
verweving landbouw-natuur(Katteler enKropman, 1982).Conclusie isovergenomen indeelnota
09, niet direct gebruikt in streekplan. Speelde een agendavormenderol, maar in zeer beperkte
mateomdatdekeuzenalwarengemaakt.Speeldeweleenzekererolindediscussiemetdelandbouworganisaties:lietziendatbezwarenvanuitlandbouwserieuswerdengenomen.
0511 Aanbevelingen om het streekplan te veranderen, o.a. de zonering af te zwakken (Katteler en
Kropman, 1982). Aanbevelingkwamtelaat.Speeldedaaromeenbeperkterol.Aanbevelingiswel
opgenomenindeelnota09,maarnietgebruiktinstreekplan.
0512 Niet-agrarische aanspraken opde landbouw. Gebruik: vergelijkbaar met0509,niet in streekplan
zelf opgenomen. Is op intern gebruikte kaartterecht gekomen. Speelde daarmee een belangrijke
rolindebeeldvormingronddeelgebieden.
0513 Rolvanalternatievelandbouw:detijdisernognietrijpvoor(VanderLinden, 1980).Gebruiktin
pragmatischargumentatie inlandbouw-strategisch concept. Speelde eenzekererol inhetproces.
Erwarenactorendieveelvandealternatieve landbouwverwachten,erontstondinhetprocesbehoefte aaneenalgemeenbeeldhiervan.Daarinspeeldeditkenniselementeenbeperkterol.
Organisatie
De streekplanorganisatie was zeer uitgebreid. Er zijn vele onderzoeksgroepen en werkgroepen geformeerd.Uiteindelijkbleekdecomplexecommunicatiediedezestructuuropriepteveeltijdtekosten.Eris
toenvoordeoplossinggekozenomineenschrijfgroep ineenweek'metdedeuropslot1eenstreekplante
schrijven.Menginghierbijpragmatischtewerk.Hierdoorishetplantocheensynthesegeworden.Hetis
meerdaneensamenraapselvandeelstudies.Hetgroteaantalwerkgroepenresulteerdeautomatischineen
groot aantal deelrapporten. Er waren te veel mensen bij betrokken. De werkgroepenstructuur gaf aan
belangengroepenvanuitdelandbouwdemogelijkheid omookdestreekplanningalszodanigterdiscussie
testellen.Destreekplanorganisatie slooteigenlijk nietgoedaanbij deorganisatiecultuurvandebetrokkendienst.Menwasgewendbinnen dediensteruittekomen.Deverschillende werkgroepen drevende
partijenjuist uit elkaar. Deuitgebreide opzet had alspositief effect op de informatievoorziening dater
zeerveelisverzameld,datzelfsbijhetstreekplanvan 1990noggebruiktkonworden.
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Cultuur
Decultuurindeorganisatiewaszodanigdatdegedeputeerdezichsterkverlietopdeambtenaren.Tevens
wasbijdevoorbereidingeennieuwedirecteurbetrokken,diezichwildeprofileren. Hetlandbouwbelang
wassterkpolitiekvertegenwoordigd dooreenCDA-gedeputeerde.Dezevertegenwoordigde devisiedat
overallandbouwmogelijkmoestzijntenzijbelangenvannatuuroflandschapertegenzoudenpleiten.De
cultuur waszodanig datveelwerd gebaseerd op consensusbinnen de afdeling. Deorganisatiestructuur
vanhet streekplan doorbrak dit.Deuitgebreide opzetvoordevoorbereiding vanhet streekplan werdin
dietijd positief ontvangen.Dehouding tenopzichte vanhetuitvoeren vanveelonderzoekwaspositief.
Al werkend kwamen de nadelen naar voren. Het streekplan kwamtot stand in een periode van sterke
landbouw-natuurpolarisatie,waarbijinhetprovincialeapparaatvanOverijssel delandbouwmeestalnog
aanhetlangsteeindtrok.
Literaiuur
Faber, B., 1980. Alternatieven voorhet landelijk gebiedvan Twente. Paper t.b.v. de Planologische
Discussiedagen.
Katteler,H.enJ.Kropman, 1982.Teproat'n valt'raltied. Twentseboeren overdeinpassingvan natuuren landschapszorginhunbedrijfsvoering. Nijmegen,InstituutvoorToegepastesociologie.
Linden,P. van der,F.M. deNoord en H.R. Oosterveld, 1976.Depositie vandeland- entuinbouw in
Twente, nuen indetoekomst.DenHaag,Landbouw-EconomischInstituut;publicatie2.75.
Linden,P.vander, 1980. Deland- entuinbouwinTwente. Een actualiseringvan dein1976uitgebracht
LEI-studie2.75. DenHaag,Landbouw-EconomischInstituut;mededeling225.
Stiboka, 1982.LandschapskarteringTwente.Wageningen,StichtingvoorBodemkartering.
Uijtdewilligen, W. 1981. Bestuursovereenkomst, organisatiestructuur en werkprogramma Streekplan
Twente.In:W.A.S.vanMeel(red.);Ruimtelijkeordeningopnieuwin beweging.AlphenaandenRijn
/Brussel, Samsom.
J.W.deVos, 1981.Beheersingvancomplexiteitbijhet StreekplanTwente.In:W.A.S.vanMeel(red.);
Ruimtelijkeordeningopnieuwinbeweging.AlphenaandenRijn/Brussel,Samsom.

BIJLAGE8

STREEKPLANTWENTE1990

Karakteristiek
Inhetplanstaanselectiviteitenrealiseerbaarheid voorop.Deprovinciekiestvooreeninzetopbepaalde
thema'senlaatverderveelruimtevoorinitiatievenvangemeentenenparticulierinitiatief.
Dataen documenten
1988
Notahoofdlijnen ruimtelijkbeleid
Mei1990 Streekplantervisie
Dec1990 Streekplanvaststelling
Feb1991 Streekplanrechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. De kleinschaligheid van de Twentse landbouw wordt nu ook een
milieuprobleem (D,Z). Kleine bedrijven kunnen milieu-investeringen niet meer betalen (D). Voor
milieu-investeringeniseengoedeeconomischebasisnodig(T).
* Landbouw-ruimtelijkconcept. Schaalvergrotingindelandbouwkantotextensivering enmindermilieudrukleiden(D),maarpositief effect vangroterepercelen opbedrijfsinkomsten isuitgewerktboven ongeveer 3 hectare (D). Er wordt onderscheid gemaakt tussen grootschalige gebieden en
kleinschalige gebieden: ditgeeft eenbeperkte ruimtelijke differentiatie inhetprovinciaallandbouwbeleid (T), echter niet ingegeven door landbouw-economische ontwikkeling (Z). Hergebruik van
agrarischegebouwenwordtafgewezen(T).
* Integraal-ruimtelijkconcept. Zonering:landelijk gebiedI,agrarischeontwikkelingcentraal; landelijk
gebiedII,agrarischeontwikkeling metbehoud enontwikkelingvan landschapenrecreatie; landelijk
gebied III: landschap, natuur en bosbeheer in verweving met cultuurgronden; landelijk gebied IV:
natuur(T).Dezonering isopgespannentussenlandbouwennatuur,waarbij deafweging sterkwordt
bepaald vanuit debestaande landschappelijke ennatuurlijke kwaliteiten (D,Z).Vooriedere zone is
ookdegewenstemilieukwaliteitaangegeven(T).
* Stuurconcept. Het streekplan vervult nog steeds een beetje de rol van convenant, ook al is het
convenantmodelvanhetvorigestreekplanlosgelaten.Inhetstreekplanisnognietveeltemerkenvan
allerlei vormen van gebiedsgericht beleid waar de Provincie Overijssel later behoorlijk actief in is
geworden.Weiwordtgeneriekaangegevendatmenalleenopbepaaldethema'swilsturenenverder
veelruimtewillatenvoorbeleideninitiatievenvangemeentenenandereinstanties enhetparticulier
initiatief(T).Deaansturingvanlandinrichtinggebeurtopbasisvaneenkaartmetgebiedendieinaanmerkingkomenvoorlandinrichting.
Procestypering
In het ontwikkelingsproces is de analyse vooral gericht op het gebruiken van bestaande studies en
beleidsvisies. Vooral bestaande beleidsvisies zijn gebruikt als input: de thema's daaruit vormden het
programma.Deprogrammafase wasdaardoorkortensterkimpliciet.Deontwerpfase kreegveelnadruk
omdat'het' daarinallemaalmoestgebeuren.Dezekwamtotstanddoorperdeelgebiedkeuzentemaken.
Hierbijisvanuithetvorigestreekplangewerkt: mensteldezichzelfdevraagofdezoneringuithetvorige
streekplan aangepast moest worden of niet. Het ontwikkelingsproces wordt daarom getypeerd als
pragmatisch. Men werkte volgens 'witte rook' model: een klein streekplanteam dat om de tafel bleef
zittentotereenkeuzewasgemaakt.Hetcoordinatieproceswasdaarmeecodperatiefvanaard.
Kenniselementen
0601 Kwalificatie vandelandbouwstructuur volgensviermethoden.LEI-onderzoekinopdrachtvande
provincie. Is gebruikt in een argumentatie opbasis van regels voor het opstellen van eenlandbouwkwalificatiekaart eninwisselwerkingdaarmeevoorhetlandbouw-ruimtelijk conceptvanhet
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streekplan. Gebruikt voor het opstellen van provinciate landbouwkwalificatiekaart. Tussenresultaten van onderzoek speelde een rol bij het beoordelen van de betekenis van de landbouw per
deelgebied.
Effect van verbetering van de verkaveling en waterhuishouding op kwalificatie. Behoefte was
geinspireerd door landbouwkwalificatiekaart van de provincie Utrecht voor het streekplan Utrecht
1986. Resultaat voldeed niet aan verwachtingen, is daarom niet gebruikt in streekplan en nauwelijks gebruikt inhetproces.
Landbouwkundige beschrijvingen van de deelgebieden. Kwalitatieve beschrijving. Delen zijn gebruikt in argumentatie op basis van regels bij de diverse opmerkingen over deelgebieden, verspreid door het streekplan. Tussenresultaten van het onderzoek zijn gebruikt bij het opstellen van
beschrijvingen per deelgebied.
Algemene cijfers over de ontwikkeling van de landbouw. Bron: Provinciale Agrarische
Structuurnota 1987. Gebruikt in pragmatische argumentatie in landbouw-strategisch concept om
aan te geven dat de structuur van de landbouw nog veel versterking behoeft. Vervulde geen rol in
het voorbereidingsproces.
Effect van verbetering van deperceelsomvang op de arbeidsopbrengsten. Bron: RPD, 1989. Pragmatische argumentatie, overgenomeninlandbouw-strategische concept, waarin wordt beargumenteerd dat een sterke vergroting van de percelen ook landbouwkundig niet echt nodig is. Eye-opener: gafnieuw gezichtspunt inde landbouw-natuurdiscussie tijdens de streekplanvoorbereiding.

Organisatie
Projectmatig opgezet. Geenuitgebreide sectorwerkgroepen. Erwaren maar enkele landbouwdeskundigen
inde afdeling landelijk gebied.
Cultuur
Er heerste een gedeeld gevoel dat het anders zou moeten dan bij het vorige streekplan. De houding ten
opzichte van onderzoek wasredelijk positief. Menkon tochniet alleszelf doen.
Literatuur
Haas, W. de, F.H. Bethe, 1990. Landbouwkwalificatie Overijssel. Den Haag, Landbouw-Economisch
Instituut;publ.no.2.190.
Landbouwkwalificatiekaart Overijssel, 1990.Zwolle,Provincie Overijssel; ambtelijke notitie.
RPD, 1989.Landbouw en ruimtemaat van het landschap. DenHaag,Rijksplanologische Dienst.
Provinciale agrarische structuurnota, 1987.Zwolle,Provinciale Raad Landbouwschap.
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STREEKPLANUTRECHTSEVALLEIENEEMLAND1970

Sarakteristiek
Het streekplan vertolkte in sterke mate het toen heersende idee dat het landelijke gebied een belangrijke
functie voor de recreatie zou moeten vervullen. Het streekplangebied was vergroot ten opzichte van het
vorige streekplan Utrechtse Heuvelrug. Hiermee werd geprobeerd om het restrictieve beleid voor de
Utrechtse Heuvelrug te ondersteunen dooruitloop mogelijk temaken. Er is sprake geweest van een interprovinciaal streekplan samen met Gelderland. De heuvelrug stond vanwege het opkomend milieudenken
extrainde belangstelling.
Data en documenten
Feb 1970 Streekplan vaststelling
Meil970 Streekplan rechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Bedrijfsopheffing en overdracht van gronden naar overblijvende
bedrijven zaldoor deprovincie worden ondersteund onder meerdoorruilverkaveling (T).Het behalen
van een paritair inkomen in de landbouw (Z) is alleen mogelijk door bedrijfsvergroting of overgang
naar meer intensieve teelten (T).Momenteel leidthet autonome proces vanbedrijfsopheffing nog niet
tot voldoende vergroting van de overblijvende bedrijven (D). Landbouw heeft mede een functie om
het landelijk gebied opentehouden (Z).
» Landbouw-ruimtelijk concept. Nieuwe bedrijfsgebouwen alleen als deze harmonieren met het
landschap (Z, T). In de Eempolder is een ruilverkaveling gewenst (T). Veredelingsbedrijven (sic)
zouden zichmoeten concentreren(Z).
* Integraal-ruimtelijk concept. Stedelijke ontwikkeling, die vanuit Noord-Holland komen, moeten
worden opgevangen in de groeikernAmersfoort, om daarmee de kwaliteiten van het landelijk gebied
overeind te houden (Z). Voor het landelijk gebied wordt een zonering landbouw-park-natuur
gehanteerd (T). Op basis van de bestaande waarden, waarvoor de informatie veelal van lokale
natuurgroepen kwam, zijn belangrijke natuurgebieden aangewezen. Bij steden worden parkgebieden
(streefbeeld: Amsterdamse Bos) aangewezen. De oppervlakteraming hiervoor werd niet of nauwelijks
kwantitatief onderbouwd. De rest is landbouwgebied. Landbouw-natuur wordt niet als zware
tegenstelling opgevoerd,integenstelling totstad-land(Z).
* Stuurconcept. Actoren dievan belang zijn voor het streekplanvervolg zijn met name de gemeenten en
de met hen op te richten recreatieschappen (Z). Het streekplan dient als kader voor hun activiteiten
(T). Ruilverkaveling (toen nog vooral voor de agrarische sector) wordt aangestuurd door een gebied
(Eemland)alsruilverkavelingsbehoeftig aante duiden(T).
Procestypering
De analysefase richtte zich sterk op het verzamelen van sectorbeleidsuitkomstenen ophet verkrijgen van
harde prognoses op randvoorwaarden (verstedelijking). Weinig informatie was goed onderbouwd. In de
programmafase is geprobeerd om samen met de provincie Gelderland tot een interprovinciaal streekplan
te komen. De ontwerpfase is snel en pragmatisch doorlopen, bijna als eenmansactie. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd als:pragmatisch. Aangezien het streekplan in die tijd vrijwel door een persoon
werd opgesteld, die zich op ad hoc basis liet ondersteunen door anderen oppersoonlijke basis,bestond er
inde voorbereiding bijna per definitie consensus.Ditwerdmede mogelijk gemaakt omdat men inhet algemeen lage verwachtingen had van de stuurkracht van streekplannen. Vanwege het kleinschalige en
ambachtelijke karakter van de streekplanvoorbereiding, kan het coordinatieproces getypeerd worden als:
coSperatief.
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Kenniselementen
0701 Beeld van algemene ontwikkeling in de landbouw: schaalvergroting en arbeidsuitstoot. Broa:
Provinciale agrarische structuurnota, 1967. Gebruikt in pragmatische argumentatie in het landbouw-strategischconcept, waarin wordt betreurd dat de schaalvergroting zo langzaamen zo ruimtelijk gespreid verloopt ende vrees wordtuitgesproken, dat allerleiniet agrarischeactiviteiten zich
in nevenbedrijven zullen vestigen. In het proces vervulde dit kenniselement een marginale rol bij
de agendabepaling.
Organisatie
Het streekplan is voorbereid door een kleine planologische dienst, die een streekplanner in dienst had.
Dezemaaktehet streekplan, en lietzich adhoc informeren en adviseren.
Cultuur
Dehoudingten opzichte van onderzoek wasniet actief.Erwas geen behoefte omveel eigen onderzoek te
doen. De prognoses vanuit de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening vormden een belangrijk uitgangspunt. Dehouding ten opzichte van landbouw wasneutraal totonverschillig. Landbouw was gewoon
geen factor vanbelang in dePPD.Dit integenstelling totProvinciale Staten ende ambtelijke wereld buitende PPD,waarin deverschillende onderdelen vanhetMinisterie van Landbouw en Visserij een belangrijke rol speelden.
LUeratuur
De land- en tuinbouw in de Provincie Utrecht, 1967. Utrecht, Gewestelijke Raad voor het landbouwschap.

BDLAGE10

STREEKPLAN UTRECHT-OOST1978

Karakteristiek
Inhet streekplan staat de spanning tussen dewoningbouwenhetnatuur- en landschapsbeheercentraal.
Hettegenhoudenvansuburbanisatie isdebelangrijkste opgave.Debegrenzing is ontstaanuiteenpragmatische optelsom van eerdere streekplannen. De planvorming had een ander karakter dan bij voorgaandeplannen: er werdgewerktmeteendoelstellingenbenadering eneenduidelijke fasering. Ditging
gepaardmeteenomslagvaneentechnisch-ambtelijke naareenbestuuilijk-ambtelijke voorbereiding.
Dataen documenten
Feb1978Streekplanvaststelling
Jun1978Streekplanrechtskracht
Sbreekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Bedrijfsvergroting is essentieelvoor deUtrechtselandbouw omeen
paritair inkomen te halen (Z). In het algemeen zijn de landbouwbedrijven nu te klein (D). De
vrijkomende cultuurgrond van opgehevenbedrijven komtvoor eenteklein deelterechtbij deoverblijvende landbouwbedrijven (D).Deprovincie zal de overdracht van grond naar de overblijvende
bedrijven stimuleren (T).Omdatditvoor deresterendebedrijven onvoldoende zalzijn, isdaarnaast
eenimpulsvoorverbeteringvandecultuurtechnischeproduktieomstandighedennodig(T).
* Landbouw-ruimtelijkconcept. Goedelandbouwgebiedenenpotentieelgoedelandbouwgebiedenmoeten gesteund worden (Z).Voor het onderscheiden van (potentieel) goede landbouwgebieden is een
methodiek uitgewerkt (D).Deze mondtuit in een sectorkaart landbouw. De steun van goede landbouwgebiedengeschiedtdoorzoveelmogelijkniet-agrarischeactiviteitenteweren,versnipperingvan
landbouwgebiedentegentegaanencultuurtechnischemaatregelenuittevoeren(T).
* Integraal-ruimtelijkconcept. Voordeverstedelijking ishettegengaanvansuburbanisatie eenbelangrijkuitgangspunt(Z).Ditkrijgtvorminbeleidvoorgebundeldedeconcentratie(T).Zoneringvoorhet
landelijk gebiedisopgespannentussenlandbouwennatuur(Z).Devolgende legenda-eenhedenwordenonderscheiden:agrarischgebied;agrarischgebiedmetrecreatievewaarde;agrarischegebiedmet
landschapsecologische waarde; natuurgebied; recreariegebied; natuurgebied met militair gebruik;
woongebied;bedrijfsterrein stadsdeelpark (T).Recreatiespeelt eenrelatief groterolinUtrecht-oost,
maarisindezoneringslechtseentoevoegingaanhetlandbouw-natuur spanningsveld.
* Stuurconcepten. Het streekplan laatveelover aantraditionele doorwerking naar gemeenten.Ookde
provinciesGelderlandenNoord-Hollandwordenalsbelangrijkepartnersgezien(voor respectievelijk
GelderseValleienverstedelijking vanuithetGooi).HetRijkisvanbelangvoordestedelijke ontwikkeling:verstedelijkingsnota inrelatietotgroeimogelijkheden vanAmersfoort. HetRijk wordtalleen
genoemdvanwegehetvigerendeRijksbeleid (toen:OrienteringsnotaenVerstedelijkingsnota),nietals
partner inhet streekplanvervolg. Het streekplan zetvraagtekensbij de eigenmogelijkheden omontwikkelingen tebeinvloeden(Z).Voor delandbouw: eenspanning tussen debeperktheid vanallerlei
instrumenten en de gedetailleerdheid van wensen. Bijzonderheid: veel aandacht voor planschade:
alleenbeperkingenaanhet(landbouwkundig)gebruikalsereenvergoedingtegenoverstaat.Ditheeft
tothet volgende streekplan tot veeldiscussie met deRijksoverheid geleid. De aansturing van landinrichting is gebaseerd op eenuitgebreid (eigen) landbouwkundig onderzoek, waaruit onder andere
gebiedennaarvorenkomenwaardeverbetering vandefysiek-ruimtelijke conditiesveeleffect heeft.
Dezegebiedenwordeninhetstreekplanbenoemd.
Procestypering
In het ontwikkelingsproces heeft de analysefase veel aandacht gekregen: onderzoek, overleg met de
streek.Hetoverlegmetdestreekwasmetnamegerichtophetverkrijgen vaneensystematischoverzicht
indewensenvanuitverschillende sectorenvanruimtegebruikers.Deprogrammafase isgerichtgeweest
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opeenoveizichtvanknelpunten,keuzevoordeelgebiedenenhetaanreikenvaneenalgemenezonering.
Deplanfase omvattehetoplossenvanknelpuntenperdeelgebied.Voornietoplosbareknelpuntenzijnexplicietdriealtematievenontwikkeld,diezijnvoorgelegdaanProvincialeStatenenwaarvaneieennader
is uitgewerkt. Typering: systematisch. Het coordinatieproces kenmerkte zich onderhandelingen over
allerleionderwerpen, metbepaaldemomentenwaariner sprakewasvaneenmeerfundamentele discussie.Delandbouw-natuur discussiewashierbinnen eenbelangrijk onderwerp.Hetproceskanwordengetypeerdals:strategisch.
Kenniselementen
0801 Algemene landbouwkundige ontwikkeling. Eigen onderzoek opbasis van algemene statistieken.
Overgenomen in argumentatie op basis van regelmaat in landbouw-strategisch concept, waarin
wordt aangegeven hoe dwingend algemene landbouwkundige ontwikkelingen als mechanisatie,
schaalvergrotingendergelijkezijn.Speeldeeenbeperkterolbijdeagendavorming.
0802 BetekenisvanEuropeesbeleid.Eigenonderzoekopbasisvanalgemeneinformatie. Overgenomen
inargumentatieopbasisvanregelmaatinlandbouw-strategischconcept,omaantegevendatveel
landbouwontwikkelingen hun oorzaak vinden inbeleid waar deprovincie geen invloed op heeft
(vergelijkbaarmet 0801).Beperkterolbijdeagendavorming.
0803 Algemenelandbouwstructurele ontwikkelingenbedrijfsuitkomsten inhetstreekplangebied.Bron:
CBS-cijfers enLEI-boekhoudnet.Gebruikt inpragmatische argumentatie in landbouw-strategisch
concept,omaantegevendatbedrijfsvergroting nodigis.Speeldeeenrolindeagendavorming.
0804 Systeem van landbouwkwalificatie: actuele kwaliteit, verbeteringsmogelijkheden en potentiate
kwaliteitpervierkantekm.Eigenonderzoekvandeprovinciegebaseerdopalgemenestatistieken,
aangevuld metmondelinge informatie van landbouwconsulenten. Argumentatie opbasis vanregels,overgenomen inhetlandbouw-ruimtelijke concept. Speeldeeenbelangrijke rolbij hetkwalificeren vandeelgebiedenenhetkiezenvanfunctiesoftewelbijdeeigenlijkeplanvorming.
Organisatie
Ronddestreekplanvoorbereiding waseenvrijuitgebreideorganisatieopgezet.Erwasveelaandachtvoor
deorganisatie van de inspraak. Erwaseenheel systeemvansectorale werkgroepen. Deze genereerden
een aanzienlijke onderzoeksvraag, waar voor de landbouw goed doordacht onderzoek uit is voartgekomen.
Cultuur
Onder invloed vandetijdgeest stondmenvrij positief tenopzichte van onderzoek. Dehouding tenopzichtevanlandbouwwasgespleten.Detoonvanuitdelandbouwdeskundigen isvaakeisendvankarakter,
wat niet is terug te vinden in algemene streekplanstukken. Er was een cultuurverschil tussen de landbouwsector-deskundigen enplanvormers.
LUeratuur
Deprovincie Utrecht;planen uitkomst, 1994.Utrecht, STOGO.

BIJLAGE 11

STREEKPLANUTRECHT1986

Karakteristiek
DestreekplannenvanUtrechtzijn samengevoegdtoteenplan,bestaandeuitdeelgebiedendiebeteraanshntenbij functionele ontwikkelingendandevoorgaande afzonderlijke streekplannen. Hetomgaanmet
deveistedelijkjngsdruk vormtnogsteedsdehoofdopgave. Watbetreft sturingisgeprobeerdomdeplannenflexibeler temaken.Hetexplicietformuleren vanhetnopaynocurebeginselvoot natuur-enlandschapsbeheerdoorboerenriepveeldiscussieop.
Dataendocumenten
Mei 1983 DeUtrechtse land-entuinbouwinrelatietotdevoorbereiding vanhetstreekplanUtrecht.
Basisrapporttoekomstigeruimtelijke strucruur
Jin 1986
Streekplantervisie
Nov 1986 Streekplanvaststelling
Feb 1987 Streekplanrechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. De landbouw in Utrecht blijft achter door slechte externe
produktieomstandigheden enveelgrondaankoop voorniet-agrarische doeleinden (D).Omschakeling
naar andere teelten is moeilijk (D).Degemiddeldbedrijfsomvang moetomhoog, de bedrijfsoppervlakte moet groter, defysiek-ruimtelijkeproductieomstandigheden moetenworden verbeterd en de
onzekerheden t.a.v. grondonttrekkingmoeten wordenbeperkt (T).Recreatief medegebruik magniet
leidentotversnipperingenoverlast(T).
* Landbouw-ruimtelijk concept. Generieke keuze voor het principe dat er alleen beperkingen aan de
landbouwmogenwordenopgelegdalsdezeookwordenvergoed(Z).Glastuinbouwgebieden worden
expliciet aangewezen (T). De sterke en zwakkepunten van de landbouw worden in verschillende
kaartenweergegeven(D).
* Integraal-ruimtelijkconcept. Landbouw-natuur vormtdecentralepolariteitwaaromheen dezonering
voorhet landelijk gebied is opgebouwd (Z).Niet-explicieteafweging tussen de nineties.Denegen
legenda-eenheden voor het landelijk gebied zijn: agrarisch gebied; agrarisch gebied met tuinbouw
onder glas; agrarisch gebied met te ontwikkelen recreatief medegebruik; agrarisch gebied met
natuurwaarden; multifunctioneel bosgebied; bosgebied met hoofdfunctie natuur; natuurgebied;
natuurgebiedmetbijzonder gebruik;recreatie;militairterrein(T).
* StuurconceptOokditstreekplanvanUtrechtisgerichtopdedoorwerkingnaargemeenten,waarbijde
provincie de rol van het streekplan relativeert. Het streekplan vervult daarmee meer de functie van
toetsingskader voor gemeentelijk beleid dan die van integratiekader voor allerlei vormen sectoraal
beleid,diealredelijk duidelijk vastliggen.Voorhetlandelijk gebiedwordtgekozenvoorhetnopayno curemodel, wat inhoudt dat er alleen tegen betaling beperkingen aan het (landbouwkundig)
gebruikkunnenwordengesteld.HetRijkvindtdittevergaan.Deprovincieblijft voorstandervandit
principe,maarwildezaaknietopdespitsdrijven (Toelichtingp. 145-146).Deaansturingvanlandinrichtingwordtinverband gebrachtmetdezonering:degewenstesoortlandinrichting verschiltper
Kenniselementen
0901 Landbouw Utrechtt.o.v.restNederland.Bron:algemeneCBS-statistieken.Gebruikt inpragmatische argumentatieinlandbouw-strategisch concept,omaantetonen datdelandbouw inUtrecht
achterblijft. Beperkterolbijagendavorming.
0902 Actuelekengetallenagrarischestrucruur.Eigenonderzoekopbasisvanalgemenestatistieken.Gebruiktineenargumentatieopbasisvanregelmaatomeenindruktegevenvandeverschillentussengebieden. Speelteenrolbijdefunctiekeuzevoordeelgebieden.
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0903 Systeem van landbouwkwalificatie (actuele productieomstandigheden, verbeteringsmogelijkheden, potentiele productieomstandigheden). Bron: eigen onderzoek. Argumentatie op basis van
regels,overgenomeninhetlandbouw-ruimtelijk concept.Speelteenbelangrijkerolbijdefunctiekeuzevandeelgebieden.
0904 Beschrijving ontwikkelingenpersector.Bron:algemenestatistieken, eigeninzichten.Gebruiktin
argumentatieopbasisvanregelmaatinlandbouw-strategischconcept.Speeltnauwelijks eenrolin
hetproces.
0905 Normenvoor debenodigde oppervlakteperbedrijf (metnameglastuinbouw).Broneigenonderzoek,opbasisvanalgemene informatie. Onderzoek resulteert innormen diewordengebruiktin
argumentatieopbasisvanregels.Draagtduidelijkbijaankeuzeprocesinplanvorming.
0906 Vestigingsmogelijkheden voor de glastuinbouw. Bron: eigen onderzoek. Levert de informatie in
een pragmatische argumentatie, waarin wordt aangegeven waar glastuinbouwlocaties kunnen
komen.Speelteenduidelijkerolbijdelocatiekeuzevoordeglastuinbouw.
Procestypering
Het ontwikkelingsproces wordt gedomineerd doorbelangrijke beslissingen t.a.v. het programma. Zois
beslotenomvoorheelUtrechteenstreekplantemakenenisbeslotenomeenanderedeelgebiedsindeling
te hanteren dan voorheen (Ten Velden 1986). Verder zijn zes belangrijke inhoudelijke thema's voor
planvorming geformuleerd. Eendaarvanwasde'ontwikkelingvandeagrarische sector inrelatietothet
landschap'. De planvorming is gestart met een Basisrapport over de toekomstige ruimtelijke structnur.
Vandaaruitzijn per deelgebied deplannen verderuitgewerkt,wat resulteerde inhetvoorontwerp.Wat
betreft methodiek had men negatieve ervaringen met de werkwijze voor het vorige streekplan. Het
ontwikkelingsproces haddaarmeeeenpragmatisch karakter.Hetcodrdinatieproces wordtgetypeerdals
strategisch.Hetwasmindereenonderhandelingsstrijd danin 1978,maarvanhetteamwerkdateencooperatieve stijl kenmerkt was geen sprake. Het was gebruikelijk dat afdelingen stukken inbrachten die
voorafwarenkortgeslotenmetdesector-gedeputeerde.
Organisatie
Eenprojectgroep onder supervisie van degriffie, bereiddehetstreekplan voor.Dezeprojectgroep werd
ondersteunddoorzessectoralewerkgroepen.Dezehieldensomsruggespraakmetdegedeputeerde.Deze
organisatiestimuleerdeeensectoraleinbrengenhetuitvoerenvansectoronderzoekwaarindestreekplanvormingweinigmeeisgedaan.
Cultuur
HetwasinUtrechtnietdegewoonteomexternonderzoektelatenverrichten.Voor landbouwonderzoek
wasereengoederelatiemethetMinisterievanLandbouwindeprovincieUtrecht,waardoormengemakkelijkaaninformatiekonkomen.HetprovincialeapparaatwasnogalGS-gericht.

BULAGE 12

STREEKPLANUTRECHT1994

Kmakteristiek
Inhetstreekplanvan 1994staatbeheersingvandeverstedelijking centraal.Verstedelijkingmoetworden
geconcentreerd in de stadsgewesten. Oplossingen voor ruimteclaims worden voor een deel buiten de
provinciegezocht(Flevoland-optie).VooreenprovinciediealshetwarehetkruispuntvanNederlandis,
wordterrelatiefweinigaandachtgeschonkenaanverkeerenmobiliteit.
Dataendocumenten
Jan 1991
Detoekomstgetekend.PerspectievenschetsRuimtelijkeOldening2015.ProvincieUtrecht.
Dec1991 Overlegnota'Opwegvanschetsnaarplan'
Sep1993 Ontwerp-streekplan
Nov 1993 Streekplantervisie
Jul1994
Streekplanvaststelling
Streekplaneoncepten
• Landbouw-strategisch concept. De landbouw moet concurrerend, veilig en duurzaam zijn (Z).
Bedrijfsvergroting moet leiden tot kostenverlaging (D).Uitstoot van arbeid uit de landbouw wordt
geaccepteerd(Z).Erzijn in sommigegevallenperspectieven voornieuweagrarische produktenmet
een hoge toegevoegde waarde (D). De effecten van niet-agrarische grondclaims op de landbouw
kunnenonderanderewordenbeperktdoorhetuitkopenvangehelebedrijven(T).
* Landbouw-ruimtelijk concept. De provincie moet een grotere invloed gaan uitoefenen op
landinrichting (Z); wordt niet verder ingevuld. Voor de landbouw wordt een aantal
hervestigingsplekken voordefruitteelt envoordeglastuinbouw aangewezen (T).Opeensectorkaart
landbouw (agrarische hoofdstructuur genoemd) staan gebieden met: gunstige externe
produktieomstandigheden,gunstigebedrijfseconomische omstandigheden,landinrichtinggereedofin
uitvoering, landinrichting aangevraagd of in voorbereiding, overig landbouwgebied (T). Deze
legenda-eenhedenkunnenookincombinatiemetelkaarvoorkomen.
* Integraal-ruimtelijkconcept. Devolgendeordeningsprincipes wordenonderscheiden:kwaliteit;lange
termijn prevaleertboven dekorte termijn; grote eenhedenbovenkleineeenheden;zonering (Z).De
zoneringvoorhetlandelijkgebiedisinalgemenetermengerichtopeenapartebehandelingvanintensieveenextensievenineties:deintensievewordenmeeringrotereofkleinereeenheden'gemengd';de
extensieve functies worden meer verweven. Legenda-eenheden zijn: Landelijk gebied1,agrarische
gebruik met veel stedelijk medegebruik;Landelijkgebied 2,intensief agrarische gebruik; Landelijk
gebied3,grondgebonden landbouw;Landelijkgebied 4,verweven natuurwaarden en grondgebruik;
Landelijkgebied5,hoofdfunctie natuur.Defunctie 'defensie'ismeteensymboolaangegeven.Hetis
eenactie-gerichtstreekplan "Bijditstreekplaniseenplankaartgevoegd".Debeschrijving vandeproblemeniswathetlandelijkgebiedbetreft, conformdetijdgeest,opgehangenaandriehoofdstructuren:
deagrarische,derecreatieveendeecologische,dievervolgenswordensamengenomenineengeintegreerdegebiedsgerichtebeschrijvingvandehoofdlijnen vanhetbeleid.
• Stuurconcept.Hetstreekplaniskadervoortoetsingenuitvoering.Streekplanblijft hetintegratiekader,
zowel voor gemeentelijke partners (apart of in samenwerkingsverbanden) als voor private partners.
Daarmee heeft het streekplan ook een belangrijke functie in het afstemmen van ander provinciaal
beleid. Deindrukbestaat dathet streekplanweleenkader wilzijn, maarweinig aanzetten geeft tot
allerleiinitiatieven.Datwordtmeeraananderebeleidsveldenofoverhedenovergelaten.Inhetuitvoeringsprogramma wordt aangegeven dat deprovincie eenrolheeft bij deplanning enuitvoeringvan
landinrichtingsgebieden. Indegebiedsbeschrijving wordtbierendaaraangegeven dat landinrichting
nodig is.Dit iseen verandering ten opzichte van eerdere streekplannen vanUtrecht, waar denoodzaakvanlandinrichtingveelaandachtkreeg.
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Procestypering
Hetontwikkelingsproces waswatbetreft deanalysesterkthematisch, nietsectoraal.Erlagookdevraag
hoe de vertaling moest worden gemaakt van allerlei landelijke nota's naar Utrecht. Programmatische
uitgangspunten zijn vastgelegd in de nota 'De toekomst getekend': niet alle woningbouw opvangen,
concentratievanstedelijke ontwikkeling instadsgewestenenhandhavingvancontrasten tussen landelijk
enstedelijk gebied.opdatmomentlagernogweleenbelangrijkekeuzerondverstedelijkingslocaties,die
kortdaarnamedevanuit deVINEXzijn opgelost.Hetprogramma wasdaarmeesnelduidelijk, devraag
wasmeerhoeallerleiprogrammapuntenkondenwordenopgenomen inhetplanzelf,zoals bijvoorbeeld
een 'duurzame landbouw'. Hierbij is geen formele methodiek gehanteerd. Het codrdinatieproces kan
worden getypeerd als cooperatief. Er werd gewerkt vanuit een gemeenschappelijke missie. Dit werd
mede aangestuurd door de wijze van organisatie: een streekplanwerkgroep, samengesteld uit ledenvan
verschillendeafdelingen (geenhoofden ofvertegenwoordigers).
Kenniselementen
1001 Effecten van natuur, milieu en landbouwbeleid, kwalitatief beschreven voor acht deelgebieden.
Bron:Lebbink, 1992.Gebruikt inargumentatie opbasisvanregelmaatbij de gebiedsbeschrijvingeninhet landbouw-ruimtehjk concept. Speeldeeenbeperkte rolombuitenwereld te latenzien
datdezeproblematiekserieuswerdmeegenomen.
1002 Grondclaims envanbuitendelandbouw engrondbalans voorachtdeelgebieden. Bron:Lebbink,
1992. Niet opgenomen in het streekplan, maar wel gebruikt in argumentatie op basis van
regelmaat bij het opstellen vandegebiedsbeschrijvingen (landbouw-ruimtelijk concept).Speelde
eenrolbijalslandbouwinbrengindeontwerpfase.
1003 Mogelijkheden voor duurzame landbouw in Utrecht, kwalitatief per deelgebied. Bron:Lebbink,
1992. Pragmatische argumentatie, deels overgenomen in landbouw-ruimtelijk concept in de
gebiedsbeschrijvingen. Duidelijkerolbijhetaanleverenvanideeenvoorhetplanontwerp.
1004 Beschrijving vanlandbouwstructuur enproductie.Bron:PLON, 1992.Achtergrondsinformatiebij
beschrijven van gebieden. Indirect gebruikt in argumentatie op basis van regels in landbouwruimtehjk concept.Vanwegehetdefensieve karakter vandeprovinciate landbouwontwikkelingsnota is opdracht gegeven voor onderzoek van Lebbink (1992). Dit kenniselement heeft duswel
gefunctioneerd inbijdeagendavorming,maarvooralalsslechtvoorbeeld.
1005 Prognose landbouwstructuur enproductie. Bron:PLON, 1992.Indirect gebruikt in argumentatie
opbasisvanregelsinlandbouw-ruimtelijk concept.Gebruikenprocesrol:zie1004.
1006 Vestigingslocatiesfruitteelt.Notafruitteelt, 1992.Problematiekvanfruittelers, diemoetenwijken
voorstadsuitbreiding.AlshervestigingslocatiewordthetKrommeRijngebied voorgesteld.Argumentatie op basis van regels, overgenomen in landbouw-ruimtelijk concept. Duidelijke rol bij
ideevorming.
1007 Aanbeveling voor maximaal toegestane hoogte vanplastic tunnels.Bron; Min. van LNV, 1992.
Pragmatische argumentatie, overgenomen in landbouw-ruimtelijk concept. Duidelijke ideevormenderolinhetontwerpenvanuitvoeringsinstrumentariumvanstreekplan.
1008 Fysiek-ruimtelijke productieomstandigheden en landinrichting. Bron: Landinnchtingsdienst,
diverselandinrichtingsplannen.Opgenomeninargumentatieopbasisvanregelsinhetlandbouwruimtehjk concept.Speeldeeenrolbijopstellenkaartagrarischehoofdstructuur.
1009 Ammoniakemissies Gelderse Vallei. Informatie uit onderzoek inhet kader van ROM-project de
Gelderse Vallei.Pragmatische argumentatie die zo kon worden overgenomen in het landbouwruimtelijk concept van het streekplan. Speelde een duidelijke rol voor de milieuinbreng in het
planontwerp.
Organisatie
Erwaseengrotewerkgroepwaardeprojectleider deelvanuitmaakte.Dezegrotewerkgroep funcuoneerde vooral als reservoir omadhoc werkgroepen uit samen te stellen. Kennis kwamvia de persoonlijke
expertisevandeledenhetprocesin.Hetuitzettenvanonderzoekhinghiermeesamen.

StreekplanUtrecht1994
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Cultuur
Meewerken aan bet streekplan heeft een hoge status;onderzoek eenminder hoge status inhet provinciate
apparaat.
IMeratuur
Lebbink,B. 1992. Overheidsbeleid ende landbouw in Utrecht.Mogelijkheden voor duurzame landbouw.
Dronten, Agrotransfer.
PLON, 1992.Duurzame landbouw inbeperkte ruimte.Provinciate landbouw ontwikkelingsnota. Utrecht,
Consulentschapvoorde landbouw /Directeur Landbouw,natuur enopenluchtrecreatie.

BIJLAGE 13

STREEKPLANRIJNENGOUWE1967

Kmrakteristiek
Het plan is gericht op het voorkomen van dichtgroeien van het Groene Hart. Om de forenzenstroom te
beperken worden bouwlocaties aangewezen om de bevolkingsgroei op te vangen in Alphen aan de Rijn,
Gouda en Woerden.
Data en documenten
Nov 1967
Stteekplan vaststelling
Feb 1968
Stteekplan rechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Sierteelt en glastuinbouw zijn belangrijke economische sectoren (Z).
Moeten worden ondersteund (T). De overige landbouw heeft mede een functie voor het openhouden
vanhet landelijk gebied(Z).
* Landbouw-ruimtelijk concept. Aanwijzing van sierteelt- en glastuinbouwgebieden (T). Expliciete
uitspraak dathetlandelijk gebiedbedoeld isvoor deweidebouw (Z).
• Integraal-ruimtelijk concept. Sectorplannen en eerdere provinciate plannen zijn bij elkaar opgeteld.
De eigenprobleemstelling concentreert zichrond het openhouden vanhetgebied en het opvangen van
forenzen. (D,Z).De stad-landverhouding ishet centraleprobleem(D,Z).Keuze inde stad-land relatie
wordt gevonden in een soort gebundelde deconcentratie: Alphen en Woerden mogen groeien, de
andereplaatsen niet (T).Geeneigenvisie ophet landelijk gebied: problemenworden opgelost waar ze
zich voordoen.
• Stuurconcept. Het stteekplan gaat uit van een beperkte provinciale competentie (D). Het stteekplanvervolg inhet gemeentelijk beleid geschiedtopbasisvanvrijwilligheid. DemeningvanhetRijk is een
gegeven (D). Overleg is het toverwoord. De provincie moet partijen bij elkaar brengen (Z). Op een
punt is het stteekplan voor die tijd verrassend ontwikkelingsgericht: namelijk wat betreft een streekplanuitwerking vooreenglastuinbouwgebied(T).
Procestypering
Het ontwikkelingsproces was in de analysefase gericht op het formeel prognostiseren van toekomstige
ontwikkelingen: arbeidsplaatsen, woningbehoefte. of te wel het inventariseren van claims. Programmatische uitgangspunten werden ontwikkeld vanuit een gedeeld idee over de noodzaak van openhouden
vanhetgebied.Uitwerking inplannen gebeurdepragmatischwaarbij veelbestaande sectorplannen werden
overgenomen. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd als pragmatisch. Het codrdinatieproces wordt
getypeerd als cooperatief.Rond deze tijd zijn er routinematig een groot aantal streekplannen (twaalf in
tienjaar) geproduceerd.
Kenniselementen
1101 Prognose voor hetjaar 2000 vanhet aantal arbeidsplaatsen en deomvang van de beroepsbevolking
(inclusief landbouw) opbasis van CBS-cijfers voor het streekplangebied als geheel.Bron: ETI. De
prognose wordt gebruikt om samen met andere gegevens de woningbehoefte vast te stellen en
speelt daarmee een duidelijke rol bij het ontwikkelen van het programma. De prognose is in het
stteekplan opgenomen ineenpragmatische argumentatieinhetintegraal-ruimtelijk concept.
1102 Cijfers over de landbouwstructuurper gemeente.Bron: Meitelling; Bodemstatistiek. Is opgenomen
in pragmatische argumentatie in landbouw-ruimtelijk concept. Speelde in het planvormingsproces
eenbeperkte rolbij hetbepalenvan gebiedskwaliteiten inhet algemeen.
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1103 Cijfers overdeontwikkelingvanverschillende landbouwsectorenvoorhethelegebied.Vooralde
ontwikkeling van glastuinbouw en de ontwikkeling van de sierteelt is opgenomen in een pragmatische argumentatie in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde een rol bij de discussie over
hetreserverenvanlocatiesvoorkassenensierteelt.
Cultuur
Indezeperiode overheerstehetgevoelvaneenbeperkteprovinciale competentie.Ditgevoel doordrenkt
hetstreekplan.Weihadmeneenhogedunkvanwetenschappelijk onderzoek,watblijktuituitsprakentls
'procesbewaking met wetenschappelijke planningsmethoden'. Het kwantificeren van ruimteclaims-wat
ook voor dit streekplan is gebeurd, vormt eenrode draad in de Zuidhollandse streekplancultuur, zeker
voorhetGroeneHart.

BLILAGE14

STREEKPLANZUID-HOLLAND-OOST1978

Kmvkteristiek
Hetstreekplangebiedvormthet complementvanZuid-Holland-west:Randstadversus GroeneHart.Dit
straekplanisexplicietgerichtophetopen middengebied.Demethodiek isexperimenteelenandersdan
voorgaandestreekplannen.
Dataendocumenten
1975
StructuurschetsZuid-Holland
1975
Notaplandoelen
1976
Notaalternatievenenvarianten
1977
Streekplanvoorontwerp
Mdl978
Streekplanvaststelling
Juli1978
Streekplan rechtskracht
Streekplanconcepten
• Landbouw-strategisch concept. Hetbeleid is gericht op inkomensverbetering enverbeteringvan de
werkomstandigheden (Z).Vooraldeopengrondsteelt endeglastuinbouw zijn belangrijke landbouwsectoren (D).De groeivan de intensieve veehouderij meetbeperktblijven (T).Hetbeleid voor de
landbouwismedegerichtophetopenhoudenvanhetGroeneHart(Z).
• Landbouw-ruimtelijk concept. De intensieve teelten (glastuinbouw en boomkwekerij) mogen zich
alleen in ruimtelijke complexen ontwikkelen (T).Hiervoor: actief omgaan met ontwikkelingszones
(T).Omdemelkveehouderij inhetgebiedtebehouden (Z)isinsommigegebieden boerderijverplaatsingnodig (T).Deprovincie zalactief ruilverkavelingsprojecten aansturen. Sectorkaart weidebouw,
vooral gericht op fysiek-ruimtelijke produktieomstandigheden (waar is verlaging van het grondwaterpeilvoordeweidebouwnodig?).Kaartmetontwikkelingsmogelijkheden glastuinbouw.
• Integraal-ruimtelijk concept. Open gebied (D) moet landelijk karakter behouden (Z, T). Gebiedsgerichte afweging. Zonering landelijk gebied: veenweidegebied; akkerbouwgebied; sierteeltgebied
(bestaand);glastuinbouwgebied (bestaand) Aanduidingen hieroverheen:veenweidegebied metgrote
landschappelijke ofnatuurwaarde;boerderijstrook; boerderijstrook met grote landschappelijke en/of
cultuurhistorischewaarde;ontwikkelingszone sierteelt (gewensteontwikkeling);glastuinbouwgebied
(gewensteontwikkeling);uitvoeringruilverkaveling;uittewerkenveenweidegebied;voorkeurslokatie
glastuinbouw;intensiefdagrecreatieproject; ontwikkelingszoneintensiefdagrecreatieproject; ontwikkelingszone verblijfsrecreatie; natuurgebied. Redelijk actiegericht, wat tot uitdrukking komt in het
groteaantalactiegerichtekaartaanduidingen.
• Stuurconcept. Actoren dievoorhetvervolg belangrijk worden geacht, zijn: deprovincie zelfi.v.m.
deuitwerkingsgebieden, hetRijk (inzet van landinrichting en Relatienota), (samenwerkingsverbanden van) gemeenten (ook in verband met een aantal door de provincie gewensteontwikkelingsgerichtestructuurplannen), waterschappen, recreatieschappen. Veel nadruk krijgen deuitwerkingsgebieden, waar samenwerking tussen allerlei partijen wordt nagestreefd (T).Rijk enprovinciesamen
zijn belangrijk voor de uitwerkingsgebieden (Z).De provincie stelt zich ook actief op naar de gemeentenvoor het opnemen van bepaalde zaken in bestemmingsplannen.Landinrichting speelt met
namein deuitwerkingsgebieden een rol (T).De streekplanuitwerking zou gelijk opmoetenwerken
metdelandinrichtingsprojectcn.Ditwordtafhankelijk gesteldvandesnelheidvandevoorbereiding
vande landinrichtingsprojecten.
ft-ocestypering
In hetontwikkelingsprocesheeft in deanalysefase hetinventariseren vanwensenen ruimteclaimsveel
aandacht gekregen.Deprogrammafase omvattehetvooral hetuitwerkenvaneen omvangrijke doelstellingenstructuur. De planfase stond hier enigszins losvan aangezien integratie moeilijk bleek. Deze is
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uiteindelijk met behulp van een zeefanalyse uitgevoerd. Typering: systematisch. In het coOrdinatieproces werd veel aandacht aan de inspraak gegeven. Communicatiefhandelen stond centraal, gestimuleerdvanuitdevrijhechteplangroepen. Afentoekreeghetproceseenfundamenteelkarakter.
Kenniselementen
1201 Cijfers over landbouwstructuur (bedrijfsgrootte, oppervlakte, e.d). Bron: Algemene statistieken.
Opgenomen in het streekplan om situatie in de landbouw in het algemeen toe te lichten. Vormt
deel van argumentatie op basis van regels in het landbouw-strategisch concept. Heeft in het
planningsproces geenrolgehad, isalleenvanbelangvoordestreekplanlezers.
1202 Normenvoorbedrijfsgrootte in de glastuinbouw en de weidebouw. In streekplan gebruikt om te
beargumenteren dat afvloeiing en toename van nevenberoepsbedrijven onafwendbaar zijn.
Opgenomen in argumentatie opbasis van regels in landbouw-strategisch concept. Speelde in net
proces vooral een rol voor landbouwdeskundigen om inbreng t.a.v. sterke en zwakke deelgebiedenbeterteonderbouwen.
1203 Standvan zakenfysiek-ruimtelijkeproduktieomstandigheden. Bron:Cultuurtechnische Inventarisaties. Voornaamstebronvoor provinciate voorstellen voor landinrichtingsgebieden. Het keniiselement levert de data in een argumentatie op basis van regels in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde in het proces een duidelijke rol bij de beeldvorming over sterke en zwakke landbouwgebieden.
1204 Relatie landinrichting - tandbouwinkomens. Bron: Diverse sociaal-economische verkenningen
LEI. Is in streekplan opgenomen in een pragmatische argumentatie in het landbouw-strategisch
conceptvoorhet onderbouwenvan maatregelenterverbetering van defysiek-ruimtelijkeproductieomstandigheden. Heeft in het proces geen rol van betekenis gespeeld: bevestigde en
onderbouwdebestaandbeeld.
1205 Belang van de landbouw voor de regionale economie. Bron: ETI. In streekplan opgenomen om
ondersteuningvan landbouwteonderbouwen in eenpragmatische argumentatie in het landbouwstrategischconcept.Heeft inhetproceseenbeperkte rolgespeeldbijdeagendavorming.
Organisatie
De streekplanorganisatie bestonduit een streekplanbureau (een soort stuurgroep), waaronder een streekplangroep functioneerde. De streekplangroep was vrij groot. Er waren geen vaste werkgroepen voor
bepaalde aspecten of sectoren. De plangroepen functioneerden dwars door de lijnorganisatie heen. Dit
gafwel eens wrijvingen (Gantvoort en Tacken, 1980). In het apparaat waren ongeveer twee landbouwdeskundigen, die de tijd en expertise hadden om een behoorlijke inhoudelijke inbreng konden leveren.
Hierdoorbestondergeenvraagnaarexternuitgezet onderzoek. Eris eenbehoorlijk uitgebreid inspraakcircuitopgezet, meto.a. huiskamerbijeenkomsten.
Cutiuur
De statusvan het streekplan isvanaf hetbegin vandejaren zeventig relatief hoog geweest (TenVelden,
1986). De streekplanteams bestonden voor een groot deel uit net afgestudeerden die meteenaande slag
moesten met de voorbereiding van de streekplannen West en Oost. Onder hen heerste een 'jonge honden'gevoel: menging enthousiastaandeslag, ook methet zelfuitzoekenvanallerlei dingen. Dit stimuleerde vooral het eigen provinciate onderzoek. Er ontstonden tegenstellingen tussen de mensen in de
plangroepen die met formele analyses en modellen aande slag gingen en de hoofden in de lijnorganisatiedie hetcontact metdegedeputeerden onderhielden.
LUeratuur
Gantvoort, J.Th. en M. Tacken, 1980. Het gebruik van modellen bij het streekplanwerk. Stedebouw en
Volkshuisvesting61(1980)maart:157-165.

BULAGE 15

STREEKPLANZUID-HOLLAND-OOST1987

Kmakteristiek
Nastieekplanrondevandejarenzeventigheeft zichindejarentachtigookinZuid-Hollandeentrend afgetekendnaarmeerglobaleplannen.Hetstreekplanvormtdeinzetvooroverlegmetgemeentenenrijk.
Dataen documenten
Jul1984
Streekplanvoorontwerp
Feb1986 Streekplanontwerpterinzage
Jan 1987
Streekplanvaststelling
Jun1987
Streekplanrechtskracht
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. De landbouw is eenbelangrijke economische activiteit en is tevens
belangrijk voor het openhouden van het landelijk gebied (Z). Deze rol wordt ondersteund door
cultuurtechnischemaatregelenvooralvoordemelkveehouderij enhetbeschikbaar stellenvanlocaties
voordeglastuinbouwenboomkwekerij (T).
* Landbouw-ruimtelijk concept. Verbetering van de verkaveling en het opvangen van de
maaiveldsdaling door peilverlaging is overal toegestaan (T). De relatienota moet ruimer worden
toegepast (T). Nieuwe locaties voor intensieve teelten moeten aansluiten op de huidige (Z). Deze
intensieve teelten (glastuinbouw en boomkwekerij) mogen in bestemmingsplannen als aparte
kaarteenheden wordenvermeld (T).Ruilverkaveling en de reconstructieregeling voor glastuinbouwgebiedenzijnbelangrijke instrumenten(Z).
* Integraal-ruimtelijk concept. De openheid vanhet landelijk gebied staat centraal (Z).De landelijke
kernenmogenrelatiefweiniggroeien(T).Erwordteenonderscheidgemaakttussenopengebiedenen
dichtezones.Nieuwebebouwingisindedichtezonestoegestaan.Legenda-eenhedenlandehjkgebied:
in totaal 16. Deze zijn gericht op de huidige en op de gewenste situatie (bijvoorbeeld: bestaand
sierteeltgebied en nieuw sierteeltgebied), maar ook op andere planfiguren: aanduiding van Grote
landschapseenheden (GLE's). In dit opzicht vergelijkbaar met vorige streekplan, maar
uitwerkingsgebiedenzijnverdwenen.
* Stuurconcept. InditstreekplanisveelaandachtvoordeRijksoverheid alspartnerindeprojectgerichte
lijn van het streekplan. Veel projecten maken immers onderdeel uit van Rijksbeleid voor diverse
sectoren.Hetstreekplanwilindatkadermeergeldvoorhetgebiedzienteverkrijgen. Hetstreekplan
ismeereenoverlegkaderdanintegratieoftoetsingskader.Financielehaalbaarheidindezeperiodevan
overheidsbezuinigingen domineert het stuurconcept. Daarbij worden ook private actoren, waterschappenenregionaleverbandenalspartnersgenoemd,bijvoorbeeld voorprojectvestigingeninde
glastuinbouw.Hetstreekplansteltzicht.a.v.dezeprojectgerichte lijnbescheidenopenspreektuitdat
de kracht van het streekplan beperkt is.Het uitvoeringsprogramma blijft beperkt tot het eigenprovinciale beleid. Hetgoedkeuringsbeleid voorbestemmingsplannen blijft hetvoornaamste instrument.
Deprovincietoetstdezeopfinanciele enmaatschappelijkeuitvoerbaarheid.Hetstreekplanbevatgeen
aanwijzing van gebieden die in aanmerking komen voor landinrichting. Wei is er sprake van
inhoudelijkeaansturing,zowordenuitsprakenoverdewenselijkheidvanpeilverlaginggedaan.
Frocestypering
De analysefase was in de lijn van de Zuidhollandse traditie vooral gericht op de wensen en op
tectorclaims.Deprogrammafase heeft vrij langgeduurdomdatdeNotaKleineKerneninhet streekplan
moestwordenverwerkt.Hetlaatwelziendatmenbelanghechtteaanhetverwerkenvaneenstukanalyse.
Indeplanfasezijnperdeelgebieddemaatregelengeformuleerd.Hetontwikkelingsproceswordtgetypeerd
als:pragmatisch. Inhet coSrdinatieproces word getypeerd alsstrategisch. Het coSrdinatieproces kende
relatief veel interne aanvaringen. Er vonden stevige discussies plaats. Argumenten werden via
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verschillendegedeputeerdeningebracht.
Kenniselementen
1301 Beschrijving landbouwstmctuur per deelgebied. Kwalificeert vooral de verkaveling. Bron:CBS,
landbouwtelling, aangevuld met eigen informatie. In streekplan opgenomen om gebieden aan te
wijzenwaardelandbouwdoormiddelvaneenlandinrichtingsprojectondersteundzoumoetenworden in een argumentatieop basis van regels in het landbouw-ruimtelijk concept. Speelde inhet
planvormingsproces een rol bij de landbouwdeskundigen die hiermee voor zichzelf vaststelden
welkegebiedenruilverkavelingsbehoeftig warenendeuitkomsthiervaninbrachteninhetprates.
1302 Berekening van de ruimtebehoefie van de glastuinbouw door combinatie van de algemene
groeiverwachting met informatie uit de regio. Confrontatie met gereserveerde ruimte. Bran:
algemene literatuur, verwerkt in eigen onderzoek. Opgenomen inonderbouwingvanhet gereserveerde areaal voor deglastuinbouw, ineenpragmatischargumentatie,inhet landbouw-ruimtelijk
concept. Speelde een duidelijke rol in het planvormingsproces als claim vanuit de agrarisehe
beleidssector.
1303 Idemals 1302voor deboomkwekerij. Bron: PAAS, 1984.Gebruik: idemals 1302.Speeldeeen
duidelijkerolinhetplanvormingsprocesalsclaimvanuitdeagrarisehebeleidssector.
Organisatie
Detoeleveringwassectoraalopgezet.Sectordeskundigen kregenvoldoendegelegenheid omzelfinbreng
te leveren.Debestaande adviesstructuur (PAAS)werdbenutvoordekennistoelevering. Ditstimuleerde
tevens een positieve relarie met de landbouwsector. De landbouwdeskundigheid was verdeeld over
Griffie, Provinciate Waterstaat en Provinciaal Planologische Dienst. De tegenstelling landbouw-natunr
vielhiermeesamen.
Cultuur
Destreekplantraditie voorZuid-Holland-oostzitineenvaststramien.Depositievehouding tenopzichte
vaninhoudelijke kennismaaktehiervandeeluit.Ditblijkt ondermeeruithetkwantificeren vanruimteclaimsvoorglastuinbouwenboomteeltalsvastonderdeelvandestreekplanvoorbereiding. Hetstreekplan
Zuid-Holland-oostvan 1987weerspiegeltdeuitvoeringsgerichte cultuurvandezeperiode.Landbouwhad
eenlaagpolitiekgewicht,watdoorklinktinhetstreekplanonderzoek.Ditbijvoorbeeld integenstellingtot
natuur,waarindejarentachtigveelonderzoeknaarisgedaan.
Literatuur
PAAS,1984. Ontwikkelingboomkwekerij.ProvincialeAdviescommissieAgrariseheStructuuiverbetering.

BIJLAGE16

STREEKPLAN ZUID-HOLLAND-OOST1995

Kmakteristiek
Eea centraaldiscussiepuntvoor het landelijk gebiedwas de vraag hoe moest worden omgegaan met de
algemene natuurwaarde. Het ontwerp-streekplan stelde een vergunningenstelsel voor, wat na protesten
van de georganiseerde landbouw is omgezet in een convenant. Daarnaast is het restrictief beleid voor
bouwenin het landelijk gebiedeenbelangrijk punt.Hierbijwordenbebouwingscontourenals instrument
gebruikt.
Data en documental
Okt 1992
Herziening StreekplanZuid-HollandOost. NotaBeslispunten.
Mrt 1994
Streekplanontwerptervisie
Okt 1994
Notavan wijziging
1995
Streekplanvaststelling
Strrekplanconcepten
• Landbouw-strategisch concept. De glastuinbouw en de sierteelt als economisch sterke
landbouwsectoren (Z) moeten worden ondersteund (T). De intensieve veehouderij is geen toekomst
(D). Demelkveehouderij heeft ook eenfunctievoorhetopenhoudenvanhet GroeneHart(Z).
* Landbouw-ruimtelijkconcept. Voor de glastuinbouw en deboomkwekerij is positieve aanwijzing in
bestemmingsplannen nodig (T). Tenbehoevevan deruimtelijke efficientie (Z) moet hiervoor weinig
ruimte aangewezen, om zoveel mogelijk ruimte voor verweving over te houden (T). Voor de
melkveehouderij wordenverschillendeverwevingscategorieen onderscheiden(T).
* Integraal-ruimtelijk concept. Centraal staat het open houden van het gebied (Z). Net als in de
voorgaande streekplannen domineert het slad-land vraagstuk daarmee het landbouw-natuur- en
milieuvraagstuk. De legenda-eenheden vertonen veel overeenstenuning met vorige streekplannen.
Hetzijnerintotaal 18voorhetlandelijk gebied (water niet meegerekend). Ook in ditstreekplan zijn
de meeste eenheden objectgericht (huidige en toekomstige situatie), hoewel enkele wat meer actie
gerichte legenda-eenhedenzijnopgenomen:'zoekgebied', 'ontwikkelingszone'.
• Stuurconcept. Het streekplan besteed weinig aandacht aan het formuleren van een algemene
sturingsfilosofie. In elk onderdeel wordt een van dat onderdeel afhankelijke vorm van staring
gehanteerd. Zo wordt het natuurbeleid op landbouwbedrijven, weliswaar na veel protest tegen de
planologische bescherming van natuur, geregeld met behulp van convenanten, zonder dat dit
geclaimd wordt als algemene sturingsfilosofie. Partnersvoor het streekplanvervolg zijn: maatschappelijke organisaties, gemeenten, Rijk. Aangezien grote delen van het streekplan deel uitmakenvan
landinrichtingsprojecten richt de aansturing van landinrichting zich op het aangeven van enkele
kleinere landinrichtingsbehoeftigegebieden.
Procestypering
Hetontwikkelingsproces isprogrammatischvooibereidindenotaBeslispunten. Indie notazijn eenaantalbelangrijke programmapuntenvooibereid. Veel analyse (zeker m.b.t. de landbouw) was als voor de
notaBeslispunten verricht. Hiervoor zijn een aantal modellenvoor stedelijke uitbreiding uitgewerkt, die
zijn geconfronteerd met onderanderebeleidsafspraken met hetRijk over het openhouden van het GroeneHart.De ontwerpfase is deelgebiedgewijs opgezet. De plankaart is de resultante van de uitkomst van
de discussie per deelgebied. Het ontwikkelingsproces wordt getypeerd als pragmatisch. Er wordt niet
fewerkt vanuit nieuwe ruimtelijke concepten (Koster, 1995). Het coSrdinatieproces kan worden
getypeerdalscoOperatief.Erwerdpragmatischgewerkt,tegenstellingenwerdenvaakbilateraal opgelost
alvorens ze in de projectgroep werden gebracht. Tijdens het proces was de relatie met de buitenwereld
ook op bestuurlijk overleg gericht. Het externe proces wordt eerder als strategisch getypeerd. Veel
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gemeentenzaten immersniette wachtenoprestrictiefbeleid. Ook de landbouworganisaties stonden niet
posilieftenopzichtevandevoorstellen in hetstreekplan.
Kenniselementen
1401 Kwalificatie van de landbouw in drie deelgebieden, op basis van algemene norm voor de bedrijfsgrootte. Bron:CBS-cijfers gebruikt in eigen onderzoek. Opgenomen omdekrachtvan landbouwgebieden aante geven; in een argumentatie opbasis van regels; in het landbouw-ruimtelijk
concept. Doorlandbouwdeskundigen ingebracht in hetproces, speeldeeenbeperkterol.
1402 Ontwikkeling van de glastuinbouw. Bron: algemene statistieken en informatie van CBS enLEI.
Hetonderzoek geeft eentrendmatige ontwikkeling datdientalsachtergrondbeeld, omgevingstcenario. Is opgenomen in het landbouw-strategisch concept om te beargumenteren dat er meer
ruimte nodig is, als er wordt uitgegaan van het uitgangspunt dat de glastuinbouwsector verder
maggroeien:pragmatische argumentatie. Speeldeeenrolbijdeagendavorming.
1403 Berekening ruimtebehoefte glastuinbouw. Bron: eigen onderzoek. Levert gegevens voor pragmatische argumentie in landbouw-ruimtelijk concept. Speelde een belangrijke rol als landbouwinbreng inhetproces.
1404 Idemals 1403 voorboomkwekerijen sierteelt. Bron:PAAS. Speelde eenbelangrijke rol als laodbouwinbreng inhetproces.
Organisatie
Een interdisciplinaire projectgroep trok hetstreekplan. De inbrengvanuit de groene sectorenwerd gelntegreerd ingebracht en wasvooraf afgewogen. Erwaren relatiefveel landbouwspecialisten, met veel ervaring. Daaromwasweinigonderzoek nodig.
Cultuur
Inde landbouwafdeling heerste een onderzoekscultuur. Erwas geen traditie om onderzoek uit te besteden. Ten tijde van dit streekplan was geen sprake van een algemeen wantrouwen ten opzichte van onderzoek. Aan landbouwwerdnietveel belanggehecht.
Literatuur
Koster,M.S., 1995.Koers op koers. Eenstudie naar de doorwerking van de koersbeplaing naar provincie engemeente. Wageningen, Landbouwuniversiteit. Afstudeerscriptie planologie.
PAAS, 1992.Advies boomkwekerijensierteelt. Provinciate Adviescommissie Agrarische Structuur.
ProvincieZuid-Holland, 1993.Perspectiefvoor glas.

BlILAGE 17

STREEKPLANMIDDEN-ENOOST-BRABANT 1978

Karnkteristiek
Hetstreekplan Midden-enOost-Brabant heeft modelgestaanvoor eenbepaalde streekplanbenadering: het
streekplanalsuitvoeringsgericht toetsingskader(Verduijn, CoolsmaenLevelink, 1979).Belangrijk onderdeelervan ishet gebruik van deuitwerkingsbevoegdheid indevorm vanuitwerkingsplannen.
Data en documenten
Jan 1973
Deelstudie Landbouw. Een discussiebijdrage in de streekplanvoorbereiding lste fase.
Gedeputeerde Staten Noord-Brabant.
Aug 1977 Streekplan ontwerpter visie
Feb 1978
Streekplanvastetelling
Mei 1978
Streekplan rechtskracht
Strtekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. Het streekplangebied is een van de sterkste landbouwgebieden van
Nederland (T). Er moet eenparitair inkomen worden nagestreefd; de landbouw moet efficient kunnen
produceren; delandbouw moet deruimte goedbeheren(N).
* Landbouw-ruimtelijk concept. Er worden vijf soorten gebieden onderscheiden opbasis van de ruimtelijke schaal (T). Melkveehouderij past vooral inde drie 'ruimste'categorieen. De tuinbouw past vooral
in de vierde categorie. De veredeling (sic): niet stimuleren of dwingen tot concentratie (A). Geen
landbouwsectorkaart. Actieflandinrichtingsbeleid.
* Integraal-ruimtelijk concept. De hoofdzonering is gericht op het tegengaan van suburbanisatie (Z, T).
In de hoofdzonering is het gebied ingedeeld in stedelijke en landelijke gebieden. Er zijn vier stadsregionale ontwikkelingszones onderscheiden: Oss, Den Bosch, Tilburg, Eindhoven-Hehnond; met
daarnaast twee open gebieden, die vrij moetenblijven van verstedelijking: Peel / Kempen/ Rivierengebied en Midden-Brabant. Op een lager schaalniveau worden in de stadsregionale gebieden groeiklassen voor steden onderscheiden. Het landelijk gebied van de stadsregio's krijgt aanduidingen als
bufferzone, geledingszone, stadsregionaal uitloopgebied. De rest van het landelijk gebied krijgt op
lager schaalniveau een zonering met de aanduidingen: agrarisch gebied, visueel open agrarisch gebied
met landschappelijke waarde, agrarisch gebied met landschappelijke en/of cultuurbistorische waarde,
bos en agrarisch gebied met natuurwaarde, natuurgebied, landschappelijk te ontwikkelen zone,
nationaal park en groot natuurreservaat. Aanduidingen tb.v. de recreatie worden als symbool over
dezevlakdekkendezonering heengezet.
* Stuurconcept. Centraal element in het streekplan is het instrument 'uitwerkingsplan'. Dit houdt in dat
met name stadsgewesten belangrijk partners zijn. Het streekplan zelf is daardoor weinig uitvoeringsgericht: projectschema's e.d. ontbreken. In de uitwerkingen hebben de stadsgewesten en gemeenten
eigen beleidsruimte. Overleg daarover met de provincie is het middel om de conformiteit met het
streekplante bewaken.
Frocestypering
De analysefase kreeg veel aandacht, zowel wat betreft onderzoek, inspraak als bestuurlijk overleg. De
analyse werd niet alsverplicht nummergezien, er was veel enthousiasmevoor het onderzoek. De uitkomsten werden als boeiend ervaren. Streekbijeenkomsten waarin de verschillende onderzoeksnota's werden
besproken, werden goed bezocht. De werkwijze was deductief: er is eerst een kader voor de ruimtelijke
oatwikkeling van het gebied als geheel gemaakt, wat vervolgens deelgebiedsgewijs is ingevuld, op basis
van vrij gedetailleerde informatie. Op grond hiervan wordt het ontwikkelingsproces getypeerd als
systematisch. Het coordinatieproces kan worden getypeerd als communicatief.Er werd gewerkt vanuit
een gezamenlijk ideaal: het nieuwe streekplan. Een goede communicatie met alle partijen werd daarbij
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mede als doel gezien. Het frequente overleg werd door de projectgroep als goed ervaren (Gantvoorten
Tacken, 1980).Iedereenwasgoed ge'informeerd.Hetnieuwewaseenvoorallepartijen bindend element.
Kenniselementen
1501 Ontwikkelingen landbouwkundige kengetallen voor hele gebied. Bron: eigen onderzoek op basis
van algemene statistieken. Levert onderbouwing voor stelling dat Noord-Brabant een sterk
landbouwgebied is.Inhetstreekplan isdeconclusie daterdusveel aandachtmoetuitgaan naarde
landbouw. Is opgenomen ineenpragmatische argumentatie inhet landbouw-economisch concept.
Speelde eenbeperkte rolindeagendavorming.
1502 Literatuuronderzoeknaar ontwikkelingen landbouw algemeen:ontmenging, integratie producnekolom, verscheidenheid in nevenberoepslandbouw, mestprobleem technisch oplosbaar (!). Bron:
eigen onderzoek op basis van algemene literatuur. Argumentatie op basis van regelmaat,
overgenomen inhetlandbouw-strategisch concept. Speeldeeenbeperkte rolbij deagendavorming.
1503 Ontwikkelingen belangrijkste produktierichtingen algemeen. Bron: eigen onderzoek, opbasisvan
algemene statistieken. Wordt beschreven indeelnota, niet in streekplan zelf. Speelde eenbeperkte
rolbij deagendavorming,bevestigdeenondersteundebestaandbeeld.
1504 Mest- en stankproblematiek: kaart met afzetmogelijkheden mest per gemeente; voorzichtige
constatering van het probleem. Bron: eigen onderzoek op basis van algemeen beschikbare
literatuur. Niet instreekplan gebruikt. Speeldeeenrolbij deagendavorming.
1505 Overwegende produktieomvang perbedrijf, naar gemeente. Bron: eigen onderzoek op basis van
CBS-landbouwtellingen. Debedrijfsomvang speelt in het landbouw-ruimtelijke concept geenrol.
Heeft ookinhetprocesnauwelijks eenrol gespeeld.
1506 Fysiek-ruimtelijk productieomstandigheden. Blijft beperkt tot stand van zaken ruilverkavelingen,
gekoppeld aan een beschouwing. Bron: eigen onderzoek, m.b.v. Cultuurtechnische Dienst.
Geactualiseerd overgenomen in streekplan omte laten zien daterhetnodige gebeurt, vrij losvan
eenbetoog datdeprovincie vanuithetstreekplan meepraat over hetvoorbereidingsschema. Levert
data voor een argumentatie op basis van regelmaat in het landbouw-ruimtelijk concept. Deze
inbreng vanuitde landbouwdeskundigen heeft inhetproceseenbeperkterolgespeeld.
1507 Maximaal mogelijke kavelruimte opgrand vanderuimtelijke schaal. Bron: deels eigen onderzoek,
deelsCultuurtechnische Dienst, 1970. Speelt eenbelangrijke rolvoor hetaangeven vanbelangrijke
en onbelangrijke gebieden. Levert deargumentatie opbasis vanregels inhet landbouw-ruimtelijk
concept. Belangrijke inbreng voorhetvaststellen van sterkeenzwakke gebieden.
1508 Toetsingvaneenzestal inrichtingsmodellen aanvier gekozen richtdoelen voor delandbouw. Bron:
eigenonderzoek. Komtniet terug inhetstreekplan zelf.Heeft weleenduidelijk rolgespeeld inhet
procesbijdekeuzevandemodellen.
1509 Verbeteringsbehoefte en inrichtingsniveau. Bron: Cultuurtechnische Dienst Noord-Brabant, 1974.
Komt niet terug in het streekplan zelf, is op de achtergrond gebruikt bij het opstellen van de
deelnota landbouw.
1510 Ontwikkeling nevenberoepslandbouw. Bron: Weerdenburg, 1972. Niet gebruikt in het streekplan
zelf. Speelde eenrolinhetproces bij deagendavorming: zounevenberoepslandbouw welof geen
itemvoorde toekomst worden?
Organisatie
Het hele proces stond onder begeleiding vaneenstuurgroep, metdaarin zes onafhankelijke deskundigen
(waaronder bekende namen als Maas, Goudappel, Wissink). Daaronder stond een projectgroep en
daaronder een verschillende sectorale werkgroepen. Daarnaast waren er een aantal streekcommissie. De
sectorale werkgroepen produceerden vrij veel materiaal, sectoraal gericht. Doordat alles in de
streekcommissies en door de stuurgroep metzijn exteme deskundigen werd besproken werd het gevaar
vanversnippering vermeden.
Cultuur
De organisatiecultuur kenmerkte zich in die tijd door de groeigedachte op allerlei terreinen: bevolking,
woningen, verkeer envervoer, landbouw, enzovoort. Het grote probleem wasniet deze ontwikkeling als
zodanig, maardewijze waarop dezeruimtelijk vormmoestkrijgen. Gekozen werd voor degelede staden
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gebundelde infrastructuur. De aandacht voor natuur- en landschapswaarden kwam al op, maar was nog
niet zo sterk. Deze aandacht was meer op landschappelijke waarden, dan op de natuur gericht. Men was
sterk geporteerd voor onderzoek: er was een algemene behoefte om te weten wat er speelde in de
venchillende sectoren. 'Pak het grondig aan'. Dit aspect van de cultuur verklaard (mede) zowel de grote
hoeveelheid onderzoek als het gebruik ervan: opbouwen van achtergrondkennis en de bijdrage aan de
agcndavorming.Landbouw was traditioneel belangrijk: vanuit dejaren vijftig waser eentraditie om alhet
mogelijke te doen omde landbouw inteschakelenbij deeconomische ontwikkeling.
Literatuur
Gantvoort, J.Th., en M. Tacken, 1980.Het gebruik van modellenbij het streekplanwerk; een verkenning.
Stedebouw en Volkshuisvesting61/maart:157-165.
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Verduijn, A.A., J.C. Coolsma en P. Levelink, 1979. Het streekplan als uitvoeringsgericht toetsingskader.
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Weerdenbug, L.J.M., 1972.Het beoefenen vande landbouw als nevenberoep. Wageningen, Landbouwuniversiteit.
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STREEKPLANNOORD-BRABANT 1992
Karakteristiek
Het streekplan voor heel Noord-Brabant zou, als opvolger van twee afzonderlijke streekplannen, de
eenduidigheid inde provinciate streekplanning moetenvergroten. Hetzou ook globaler en flexibeler moetenzijn dan de eerdere plannen. Verder zouden milieubeleid, waterhuishoudingsbeleid en andere vormen
vanprovinciaalbeleid ge'fntegreerd moeten worden. Veel aandacht ging uit naar het landelijk gebied, met
zijn vermestings- en verzuringsproblemen. Inhoudelijk gezien gaat het plan uit van de casco-benadering
en een regionale watersysteembenadering. Het plan riep grote weerstand op onder de agrariers, die massaalbezwaarschriften hebben ingediend.
Data en documenten
Sep 1988
Noord-Brabant indering.Vraagstukken voordeherziening vande streekplannen. Provincie
Noord-Brabant.
Feb 1990
Regionale ontwikkelingen in de Noordbrabantse agrarische sector. Studierapport.
Werkgroep ruimtelijke aspectenvan de landbouw.
Nov 1990 Concept ontwerp-streekplan Noord-Brabant.
JuH 1992
Streekplan vaststelling
Streekplanconcepten
* Landbouw-strategisch concept. De landbouwmoetduurzaam enconcurrerend worden (Z).Het beleid
wordt vooral gerichtop deondersteuning van goedebedrijven (T).
* Landbouw-ruimtelijk concept. Agribusiness-complexen worden vooral opgevat als geografische
agribusiness-complexen (D). Op basis van concentratie en concurrentiekracht (Z,D) wordt op een
sectorkaart een agrarische hoofdstructuur onderscheiden. Hieraan wordt een voorrangsbeleid gekoppeld: bedrijven in de hoofdstructuur krijgen op een aantal beleidsvelden een prioriteit (T). Voor de
langeretermijn wordtper gebiedde succesvolle sectorenbenoemd(T,A).
* Integraal-ruimtelijk concept. Net als in het streekplan Midden- en Oost-Brabant wordt onderscheid
gemaakt in verschillende schaalniveaus. Het regionale ontwikkelingsperspectief geeft elke regio
(stadsregio of voor het landelijk gebied stroomgebied -watersysteembenadering -)eenbepaald accent
(landbouw, natuur, natuur/recreatie of verstedelijking). De ruimtelijke hoofdstructuur gaat meer in
detail in op de nagestreefde structuur van het gebied. Daarbij wordt geprobeerd om nineties met hoge
dynamiek te samentebundelen en deze te scheiden van de gebundelde functie met lagedynamiek(Z).
Dit resulteert in een systeem van 'hoofdstructuren', die kunnen worden beschouwd als de zoneringskaart van dit streekplan (T). Het gaat om de stedelijke, groene, agrarische en toeristisch-recreatieve
hoofdstructuur. Daamaastwordt dehoofdinfrastmctuur opdekaart opgenomen.
* Stuurconcept. Voor het streekplanvervolg wordtgesteld dat samenwerkingtussen alleoverheden 'meer
dan ooit een noodzakelijke voorwaarde isvoor het welslagen van hetbeleid.1Het gaat daarbij om rijk,
provincie engemeente. (97) Een aantalactiviteiten richtingRijksoverheid, zoalsde aanpassing van het
koersenbeleid uit de VINEX, is expliciet opgenomen in het streekplan. De uitwerkingsrnogelijkheid
vormt ook in ditstreekplan een belangrijk instrument. Aan overleg ookmet maatschappelijke partners
zoals de landbouworganisaties wordt veel waarde gehecht. Het soort landinrichting wordt aangestuurd
door koppeling aan de streekplanzonering. Landinrichting zal ook worden ingezet voor het gebiedsgericht milieubeleid.
Procestypering
In het ontwikkelingsproces heeft de programmaontwikkeling centraal gestaan. Hierin werden concepten
a b het denken in stroomgebieden en hoofdstructuren uitgewerkt. Zowel analyse als planontwerp stonden
ten dienste hiervan. Het vanuit een ruimtelijke concept ingestoken ontwikkelingsproces wordt getypeerd
ak thematisch. Het coordinatieproces had cooperatieve trekken als het ging om de relaties tussen de
planvormers, met name die voor het landelijk gebied. Het proces tussen planvormers voor het landelijk
gebied en het proces met de uitvoerders in de plangroep had meer een onderhandelingskarakter. Ook de
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relatie tussen landelijke en stedelijke planners had een onderhandelingskarakter. Het geheel wordt
getypeerdalsstrategisch, medeopgrondvanopmerkingenover'vijanddenkeri,"ROisnatuur','landbouwinbrengviadepolitiek','viadediiecteurspelen'.
Kenniselementen
1601 Overzichtvanagrarischekemgebieden,resulterendinbeleidsadvies omlandbouwbinnenenbuiten
kerngebiedenverscbillendtebehandelen. Bron:Werkgroepruimtelijkeaspectenvande landbouw,
1990. Vormt de kern van het landbouw-ruimtelijk concept. Argumentatie op basis van regels,
overgenomen in streekplan. Speelde een belangrijke rol als landbouwkundige inbreng bij het
ontwerpen vanhet streekplan.Was ookbedoeld omlandbouwsector mee te krijgen: de werkgroep
ruimtelijke aspecten landbouwbestond mede uit landbouwvertegenwoordigers. Deze beoogde rol
isechternietzouitdeverfgekomen.
1602 Knelpuntenenperspectieven perproductierichting. Bron: Werkgroep ruimtelijke aspecten vande
landbouw, 1990. de tekst is samengevat overgenomen in het streekplan, zonder dat er concludes
aanwordenverbonden. De beleidsconclusies zijn niet gebaseerd op debeschrijving vandeze ontwikkelingen, vandaar: argumentatie op basis van regelmaat in het landbouw-strategisch concept.
Speelde eenbeperkterolbijdeagendavorming.
1603 Landbouwkundige potenties per deelgebied. Bron: Werkgroep ruimtelijke aspecten van de landbouw, 1990. Belangrijk voor de regionale beschrijvingen in het streekplan. Teksten zijn
samengevat overgenomen in pragmatische argumentatie in het landbouw-ruimtelijke concept.
Speelde eenrolalslandbouwkundige inbrengbijhetplanontwerp.
1604 Gebruik vanvrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen. Bron:De Haas, et al. 1993.Niet gebruikt
in het streekplan zelf. Speelde een beperkte rol bij de agendavorming over dit onderwerp in een
late fasevandestreekplanontwikkeling ('is hetprobleemechtzo groot?').
1605 Kaartmestdruk. Bron: RIVM. Belangrijk om aante tonen dat ereen regionaal milieubeleidmoet
worden gevoerd, aanvullend op het landelijk beleid. Gebruikt in pragmatische argumentatie in
landbouw-ruimtelijk concept. Speeldeduidelijke rolindeagendavorming.
Organisatie
Er was een streekplanprojectteam. Hieruit werd een klein groepje schrijvers samengesteld. Daarnaast
functioneerde eenwerkgroepbuitengebied. De inhoudelijke bureauswarenverantwoordelijk voor hetuitvoerenvanonderzoek alsze datvoorhuninbrengnodig achtten.Vanuithetprojectteamkwamengeenonderzoeksvragen,maarvanuitdemedewerkers dieeeninbrengmoeienleveren.
Cultuur
De landbouwinbrengkwamvaakvanbuitenafviaProvinciale Statenof eengedeputeerde. Ruimtelijke ordening ennatuur werden als coalitiepartners gezien. Watbetreft onderzoek werd er in eerste instantie in
de eigen organisatie gezocht. Datblijktuitdevele interne studieclubs en werkconferenties. De nadruk in
deplanvormingendaarmeedehoudingtenopzichte vankennis isverschovenvankennisover inhoud(de
vakinbreng) naarkennisoverhetproces(openplanvorming,dialoogmetdestreek).
Literatuur
Haas, W. de, L.M. van den Berg, G.F.P. IJkelenstam, F.H. Bethe, D.A. Oudendag, 1993. Gebruik van
vrijgekomengebouwen inNoord-Brabant.Wageningen,DLO-StaringCentrum;rapport226.
Horck, C. en F. Helsloot, 1990. Regionale agribusinesscomplexen in Noord-Brabant.Landbouwkundig
Tijdschrift102/5:14-18.
Werkgroepruimtelijke aspectenvande landbouw, 1990.Regionaleontwikkelingen inde Noordbrabantse
agrarische sector. DenBosch,ProvincieNoord-Brabant.
Zouwe, K. van der, 1996. Kennismanagement bij eenprovincie: streekplan Noord-Brabant. In:Omgaan
met kennis in de ruimtelijke ordening; ervaringen en mogelijkheden van kennismanagementin de
praktijk. DenHaag,NetwerkRO.

BIJLAGE 19

INTERVIEWSCHEMA

ImkiMng
Indezebijlagewordendevragenweergegevendieaanderespondentenzijngesteld.Dezevragenzijnniet
ahjjdexactindezevormofvolgordegesteld.Hetschemaheeftdaarbijmeeralschecklistdanalsenquetefonnulier gefunctioneerd.
Pianningsopgave
- Watwarendegrootsteproblemenm.b.t.delandbouwenhetlandelijkgebied?
- Watwarenbelangrijke discussiepunten m.b.t.landbouwenhetlandelijk gebiedbjdens devoorbereidingvanhetstreekplan?
PlMlt

- Watwarendekernpuntenvanhetplan,m.b.t:
- landbouw
- ruimtelijke ontwikkelinglandelijkgebied
- wijzevansturmg/uiWoering/irnpleirentatie
Ptmnontwikkeling
- Hoeginghetopstellenvanhetplaninhoudelijk inzijnwerk?
- meerdeductief?Vanuiteendoelstellingenstructuur?Vanuiteenruimtelijk concept?
- meerinductief?Vanuitdeelgebieden?Vanuiteenbepaaldthema?
- werdhierbijeenformelemethodiekgehanteerd?
ProcescoSrdinatie
- Hoewasdesamenwerkingachterafgezienoverhetheleprocestetyperen?
- Meeralsoverleggenofmeeralsonderhandelen?
- Indienoverleggen:gewooninhoudelijkoverlegoffundamenteledisussies?
- Indienonderhandelen:uitruilenvanbelangenofloopgravenbetrekken?
- Ishetvoorgaandetijdenshetheleproceszogebleven?
- Washetvoorgaande nog afhankelijk vande afdeling, bureau,werkgroep, of coalities binnenhet
Onderzoeken kennis
• Wat waren bij de voorbereiding van het streekplan de belangrijkste kenniselementen (clusters
inhoudelijke informatie overruimteenruimtegebruik;aldannietuit-eigen-onderzoek)?
Perkenniselement:
- Isditinhetstreekplanzelfopgenomen?Welkonderdeel?Hoe?Waarom?
- Heefthetinhetprocesnogeenbepaaldeinvloedgehadophetverloopvandiscussies?
- Heefthetresultaatnogterdiscussiegestaan?
- Vondudeuitkomstenverrassend?
- Eindoordeel:ishetrelevantgeweest?
- Hoe is de kennis achterhaald (eigen onderzoek / beschikbaar / uitgezet onderzoek / algemene
kennis/anders)?
- Hadhetookopeenanderemanierachterhaaldkunnenworden?
- Ishetnogergensandersvoorgebruikt?
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Organisatie
Hoewasdeorganisatievandestreekplanvoorbereiding?
Bestondereentaakgroep/werkgroeplandbouw?
Bestondereenafdeling/bureaulandbouw?
Bestondereen onderzoeksafdeling?
Wasereenplanofprogrammavooronderzoekinhetkadervannetstreekplanopgezet?
Wasereenapartbudgetvooronderzoek?
Heeftdeorganisatiestructuurhetgebruikvanhetonderzoekbe'invloed?
Cultuur
Hoewerderalgemeenaangekekentegendelandbouw?
Warenerwatditbetreftverschillentussendelandbouwspecialistenenanderen?
Heeftdehoudingtenopzichtevandelandbouwhetgebruikvanhetonderzoekbe'invloed?
Hoewerderinhetalgemeenaangekekentegenonderzoek?
Warenerwatditbetreft verschillenindeorganisatie?
Heeftdehoudingtenopzichtevanonderzoekhetgebruikvanhetonderzoekbe'invloed?
Zijndoorbepaaldeonderzoeksresultatenbepaaldeideeen/inzichten/visiesopdelandbouwveranderd?
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RESPONDENTEN

-dhr.J.Baks,provincieNoord-Brabant
-ir.J.Bos,provincieUtrecht
-dhr.A.vanDijk,provincieFriesland
-ir.B.Faber,provincie Overijssel
-ir.W.H.Feteris,provincieZuid-Holland
-mw.drs.S.G.B.Hesseling,provincieUtrecht
-mw.ir.C.Horck,provincieNoord-Brabant
-drs.E.A. Huisman,provincieOverijssel
-dr.M.deJong,provincieFriesland
-mw.ir.J.deJonge,provincieNoord-Brabant
-drs.A.Kamma,provincieNoord-Holland
-ing.H.Koekkoek,provincieUtrecht
-ir.A.Koster,provincieZuid-Holland
-drs.C.Rademakers,provincieUtrecht
-drs.H.Stegeman,provincie Overijssel
-dhr.A.Tibosch,provincieNoord-Brabant
-ir.S.VanVeen,provincieZuid-Holland
-drs.J.Verkuijlen,provincieNoord-Brabant
-drs.ing.P.A.vanVught,provincieZuid-Holland
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VERWACHTINGSWAARDE

In hoofdstuk 20 is als voorwaarde gesteld dat een landbouwkwalificatie ten behoeve van de streekplanningmetbehulpvanstandaardstatistieken uitgevoerd zoumoetenkunnenworden.Dezevoorwaarde
leverthetpraktischeprobleemop,datuitdealgemeenbeschikbareCBS-statistiekenwelpergemeentehet
aantalbedrijvenineenbepaaldeklassekanwordenverkregen,maardathetnietmogelijk isomhieruithet
aantalbedrijven tebepalenvaneenklassedieuitmeerderevariabelenissamengesteld.Hetaantalbedrijvenmetbijvoorbeeld eenoppervlaktevan 1 tot5haisbekend, evenalshetaantalbedrijven meteenbedrijfshoofd ouderdan55jaar,maarniethetaantalbedrijvenmetoppervlakte 1 tot5haentevens eenbedrijfshoofd ouderdan55jaar. Eengebruikervanstandaardstatistiekenkanindatgevalalsvolgteenverwachtewaardeberekenen.
SteL,vaneengemeente isbekend dat 20procent van demelkveehouderijbedrijven boveneenbepaalde
bedrijfsgrootte-grens zit en60procentboven eenbepaalde intensiteitsgrens. Deverwachte waardevoor
deklasse grote en intensieve bedrijven bedraagt dan: 20 *60/ 100= 12procent. In tabelB21.1 isdit
voorbeeldverderuitgeschreven.
TabelB21.1VoorbeeUberekeningverwachtingswaarde(procenten)
Intensief
Niet-intensief
Totaal(bekend)
Groot
Niet-groot
Totaal(bekend)

20*60/100 = 12
60*80/100 = 48

20*40/100 =8
40*80/100 = 32

20
80

60

40

100

In ditvoorbeeld gaathet omklassen opbasisvantwee dimensies (grootte en intensiteit), maaranaloog
hieraankanookvoorklassendieuitmeerdimensieszijnsamengestelddeverwachtingswaardewordenbepaald.
Ookkan op dezemaniermet delenvan gemeentenworden gewerkt. In deberekening van deverwachtingswaardewordtdanbijvoorbeeld hetpercentagegrondmeteenhogebodemgeschiktheidverwerkt.Bij
hettoepassenhiervanishetverstandigomeenblikopdebodemkaartendetopografischekaarttewerpen.
Somsvalteendeelvandegemeenteafwaarlandbouwiibehauptnietaandeordeis.
Kanttekeningen
Dezemethodegeefteenindicatie,maarmoettochmetvoorzichtigheidwordengehanteerd.DevoorbeeldberekeningvantabelB21.1lijktaardigtekloppen,maarhetismogelijk datwaardenopdeenediagonaal
eenaantalprocentpuntenhogerenopdeanderediagonaalhetzelfde aantalprocentpunten lagerzijn,zonderdat derandtotalen wordenaangetast.Ditisniet onbeperkt mogelijk: uitersten ontstaan doordat geen
enkelewaardelagerdannulkanworden(tab. B21.2).
TabelB21.2Voorbeeldberekeningextremen (procenten)

Groot
Niet-groot
Totaal (bekend)

Intensief

Niet-intensief

Totaal(bekend)

0-20
60-40

20-0
20-40

20
80

60

40

100
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Kwalificatievanuithetperspectief
vaneenzijndelandbouw

Boven:klassenm.b.v.verwachtingswaarde
Rechts:klassenm.b.v. bedrijfsgegevens
Donker hogescore
Licht: lagescore

Kwalificatievanuithetperspectief
vaneenwordendelandbouw

Boven:klassenm.b.v.verwachtingswaarde
Rechts:klassenm.b.v.bedrijfsgegevens
Donker: hogescore
Licht: lagescore

fig. B21.1 Vergettjkingvankwalificatieopbasis van verwachtingswaarde
metkwalificatieopbasis vanindMduele bedrijfsgegevens (bron: CBS,LEI, 1996).

Verwachtingswaarde
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Vergelijkingtussenverwachtingswaardeenindividuelebedrijfsgegevens
Vooreenjaar isnagegaaninboeverredeverwachtingswaarde eenanderekwalificatie-uitkomst geeft dan
eenkwalificatie opbasis van individuele bedrijfsgegevens. Hiervoor is de derde kwalificatie doorgerekendmetbeidedatabronnen.Dematevanovereenkomst isvervolgensnagegaandoorderangorde-correlatiecoefTicient vanSpearman(r)teberekenen.Dezerobuustemetbodekomtgoed overeenmethetdoel
van de kwalificarie: betere en slechtere gebieden aan te wijzen, waarbij de absolute waarden minder
bdangrijk zijn. Bij eenperfecte correlatie tussenbeideberekeningen zou r 1moetenbedragen;bij een
cotnpleettegengestelde correlatie -1. Alsrgelijk isaan0,iser geen sprakevancorrelatie.Hetblijktnu
datrvoordekwalificarie vanuithetoogpuntvanzijn 0,54bedraagt,terwijlr voordekwalificarie vanuit
het oogpuntvanworden 0,75 is.Decorrelatiebij dezijnde landbouwis dusmatig;diebij de wordende
landbouwredelijkgoed.
Dtamaastkunnendekwalificarie opbasisvanverwachtingswaarde endieopbasisvanindividuele cijfers
ookopkaartmet elkaar wordenvergeleken. Fig.B21.1geeft kaartbeelden voorbeideberekeningen.De
figuur laatziendatdekwalificatie opbasisvandeverwachtingswaarderedelijke uitkomstengeeft alshet
gaatomhetidentificerenvanregio'smethogeoflagekwalificatie, maarproblemengeeft bijuitspraken
overbepaaldegemeenten.
Conclusie
Landbouwkwalificatieopbasisvanverwachtingswaardem-b.v. gemeentecijfers kanwordengebruiktvoor
het aangevenvandelenbinneneenstreekplangebiedmeteenhogedanwellagekwalificatie, maarmoet
vooruitsprakenoverindividuelegemeentennietzondernaderecontrolewordengehanteerd.

SUMMARY

1 Introduction
Research question
A good land use plan is based upon an insight in the current social developments and
spatial potentials. This insight is gained by research performed during the planning
process,which inthisbook iscalledresearchinplanning. Dutch spatialplanning has a
long tradition in making use of planning surveys and research. In this study the selfevidence ofthepositive role ofresearch inplanning is questioned: what is the function
oftheinformationfromresearch andsurveysperformed duringtheplanningprocess?
Background of this study
Research into knowledge utilisation passes a lot of practical recommendations to
improve the relation between research and policy in general. For example: the in time
formulationofresearch questions;good communication between researcher andpolicymakers;publication of results with adequate means; etc.The consequent application of
these recommendations will undoubtedly improve the utilisation of research outcomes.
Given this,what is the reason to perform a study into the function of knowledge from
research inplanning? This reason is found inrecent social developments,which can be
characterised aspost-modern. Post-modernity expressesitself in, among others, abroad
feltdoubt aboutthemeaningof(scientific) research.Inthepost-modern societythe idea
of amultipletruthisbroadly accepted. What's thefunction ofknowledgefromresearch
against this social background? That fundamental question forms a more important
reason behind this study than the practical misunderstandings between researchers and
policy-makers.
Knowledge
Knowledge canbe considered intwoways.Knowledge canbemore explicit, contained
by books, articles, etc. or knowledge can be implicit: contained by people in their
minds. This study focus ontherole inplanning of explicit knowledge,but seen against
thebackground oftheimplicitknowledgeplannershave.
Focus of this study
Thisstudyfocus ontherelationbetweenregionalplanningandresearchintoagriculture.
Regional planning has been chosen because it plays an important role because in the
Dutch planning system spatial planning and different forms of sector planning are
linked on the regional level. Agriculture has been chosen because it is the most
important form of rural land use which development is on a turning point because of
decliningpricesandenvironmentalproblems.Thisstudyisdividedinthreeparts:
1. theory:howcanresearchinplanningtheoreticallypositionedinplanningtheory;
2. knowledge utilisation: how is the information as a result of research in planning
utilised inregional landuseplanning;
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3. application :new ideas for socio-economic land evaluation based on the results of
part 1 and2.

2 Knowledge utilisation andplanningtheory
Thepositioning ofknowledge inplanningtheoryimplies achoiceofposition in debates
onplanningtheoryandscientific research.
Planning
In this study planning is treated as an argumentative process. Actors use arguments to
influence and rule other actors. Each type of argumentation has its own goals, its own
assumptions onreasonabilityofarguments,itsownpublic andevenitsownname. Such
typesof argumentation arecalledgenre. Each genrehas itsownrulesofargumentation,
which allow certain kinds of sentences and forbid others.Inthatway also planning can
be seen as a genre aimed at the linkage of knowledge to action. To perform this
reflective judgements are necessary. In reflective judgements the rules to judge the
validityofsentencesarenotgiven,buthavetotbe sought.
Research
Like planning also research can be described as genre. For research genre theory is
elaboratedinthesocalledForumtheory.Forumtheoryisbasedontheideathattheonly
criteria for good andbadresearch aregivenby thejudgement of avirtual forum, which
has no real existence, but can be seen as representation of the whole of scientific
researchers,magazines,conferences, etc.Objectivity, fairpresentationofresults,etc.are
notameanto givethebestrepresentation ofreality,buttomake agood communication
intheForumpossible.
Research in planning
Becauseresearchinplanninghasnot anown goal onitself,it cannotbeconsidered asa
genre on its own, but as a meeting between two genres. A fruitful meeting of genres
implies that in both genres a non-conformative style of acting is used. This nonconformative style can be of a strategic nature and a bold nature. The strategic style
implies that research and planning find each other in a common pragmatic interest and
do not start a debate on each others principles. A bold style of acting tries to combine
research in planning with a fundamental discussion about principles and basic
assumptions. This means for instance that in the genre research a discussion on
objectivity will be included, while the planning genre include questions on the
fundamentals of different planning options. The bold style can be expressed in a
learning model and in a contingency model for the communication between research
and planning. The learning model tries to integrate the learning cycle ofpolicy making
and the learning cycleofresearch. Thecontingency model loosensthebondsbetween a
specific planningissueand aspecific researchquestion,but lettherelevance of research
outcomeberuledbycoincidence.
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3 Knowledge utilisation in practise
To analyse the utilisation ofknowledge on agriculture in regionalplanning 16regional
plans and their procedures have studied. The plans are spread over the country and
dated from 1965to 1995.Theyear 1965hasbeenchosenbecauseinthatyeartheDutch
LawonPhysicalPlanningcameintooperation.
Planning conceptsinDutch regionalplans
Several planning concepts were reconstructed from the regional plans. Two types of
concepts on the development of agriculture were found. The first considers agriculture
fromaperspective ofunderdevelopment ofsomepartsof agriculture;the secondfroma
perspectiveofeconomicpotentialsfortheagriculturalsectorasawhole.Fromthesetwo
concepts on the spatial development of agriculture follow. The first aims at land
improvement for all land under cultivation; the second aims at the improvement of the
spatial-economic structure. Four integral spatial concepts were recognised: the first is
based on the domination of urban influences in the rural areas;the second aims at the
protection of the 'weak' interests; the third is based on a formal method to make
choices;thelastisbasedonalandscapearchitectural concept.
Knowledge elements
The (explicit) knowledge used in regional planning has been analysed by the
reconstruction of knowledge elements.These are configurations or clusters of internal
integrated fragments of knowledge. Out of the 16planning procedures, 91 knowledge
elements were reconstructed. The nature of these elements changed during thirty years
ofDutchregionalplanningfrommoredescriptive tomoreinterpretative andfrommore
non-geographical tomoregeographical.
From knowledge toplanning concept
Different planning concepts require different types of knowledge. Strategic agricultural
concepts usemostly knowledge of agricultural developments in general and knowledge
ofsocialdemands.Thelasttypeofknowledgeisespeciallyusedinstrategic agricultural
concepts aiming at the potentials of the agricultural sector as a whole. Spatial
agricultural concepts use mostly geographical information and knowledge of land
suitability. Integral spatial concepts usemostly geographical agricultural information if
they aim at the protection of weak sectors or are based on the domination of urban
development, and knowledge of land users if they use formal methods or arebased on
architectural concepts.
Argumentation aslink betweenknowledgeandplanning concepts
Among the immense amount of ways knowledge can be linked to planning concepts,
twowaysdominate.Thefirst waylinksgeneralknowledgeofagriculturetoconceptson
agricultural development by means of argumentation based on regularity. The second
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way links geographical information to spatial agricultural concepts by means of
argumentationbased onrules.
Importance of knowledge
Physical and geo-agricultural knowledge has either a very important or negligible
function forthedevelopment ofplanningconcepts.Becausethiskindofinformation has
a specific nature it is used or not used at all, but noting in between. Knowledge of
agriculture ingeneral,non-agricultural land useor social demandshoweverhas inmost
casesafunction forthefounding ofplanningconcepts,butthefunction isnot exclusive:
theinformation couldbereplacedbyother information.
Planning process
The function of knowledge in the planning process differs from that for the planning
concepts. Six functions ofknowledgeintheplanningprocesshasbeen distinguished:
1. the developmentof knowledgeamong agriculturalexperts;for this function mostly
general agriculturalknowledgeisused;
2. theformation of agendas for which also general agricultural knowledge is mostly
used;
3. underpinningofspatialchoices: usemostlygeographical information andknowledge
onland suitability;
4. generation of ideas for planning concepts; this function makes mostly use of
interpretations ofagriculturaldevelopment andknowledgeofsocialdemands;
5. evaluation of plan alternatives, which makes use of geographical agricultural
information;
6. earning of support for the plan; a function especially of knowledge on social
demands.
Thetwomost important onesare:theuseofknowledge for underpinning spatial choices
and the use of knowledge for the formation of agendas. But about one tenth of
knowledgeelementsisnotusedatall.
Knowledge and typeofplanning process
Two aspect of the planning process can be distinguished. First the aspect of the
development of the substance of plans; second the aspect of co-ordination of the
planningprocess.Ifthe last onehas acommunicative of astrategic character theroleof
knowledge focus especially on the formation of agendas. But in more co-operative coordination of the planning process, knowledge is mostly used to underpin spatial
choices. Substantial plan development makes especially use of knowledge if it has a
pragmaticcharacterthanifithasasystematiccharacter,whichis surprisingly.
Relation withplanning organisation
The older regional planning procedures were generally organised among sector lines: a
work group on agriculture, outdoor recreation, nature conservation, etc. The results of
thesegroupswereintegrated inalaterphasebyanintegralplanning group.Thistype of
organisation promotes theuse of sector knowledge for the formation of agendas. Later,
planning procedures were more thematically organised. Work groups are composed of
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several experts andplanners. This type of organisation was common in an erain which
speed ofproceduresprevail andtheneed for researchwas suppressed. Mostly older and
availableinformation wasused.
Relation with theory
Doesthetheoreticalpositioning fit withthefindingsfromtheanalysisofregionalplans?
The theoretical construct that knowledge is formed in daily actions of planners,
especiallywhenbothsucceedinexploringthebordersoftheirgenre,hasbeen supported
by the opposite: procedures in which researchers play the role of pure researcher and
planners play the role of pure planners the use and impact of knowledge was limited.
The positive effects of the learning model can be recognised in practice: in several
planningproceduresresearchwasdonebyresearchers,planners andmembers ofinterest
groups together. This joined research stimulated the use of research outcome. Some
othersituationswithapositiveimpactofresearchcanbedescribedwiththe contingency
model. In that cases available knowledge from a completely different context could be
successfully used.

4 Application toland evaluation
Theresultsofthe former isapplied toatypeofresearchinplanningwhich is performed
in almost every regional plan: land evaluation. A land evaluation framework which
follows from the theory of part 2 will have the character of a set of rules for a game,
whichhas enough degrees offreedomto express different views onthe development of
agriculture. Of central importance is the way criteria are defined. A criterion which
makes several ways of elaboration possible, is expressed by the percentage of
agricultural holding in a preferred class per grid or area. This criterion is used to
elaboratethreelandevaluationgames.
Agricultural land evaluation 1:Bigfarms arestrong farms
This evaluation starts from an economic rationality: the bigger the farms the more
economies of scale. As criterion is chosen: percentage of farms with an above average
farm size. This average differs per type of farm. This evaluation is simple and robust,
butusesonlyonecriteriontoevaluatewhichmeansthatallnuancesarelost.
Agricultural land evaluation 2:Everytypeoffarm has itsownperspectives
The leading principle of this evaluation is multidimensional: the division of farms in
weak and strong enterprises neglect the potentials that also small farms have. The
differentiation of farms expresses itself in two dimensions: scale and production
intensity offarms. Withthesetwoaxes for sortsof farms pertypeof farm appear: large,
intensive, extensive, small. The criteria for agricultural land evaluation that follow are
thepercentage oflarge(intensive,extensive,small) farms.Foreverymunicipality inthe
Netherlands these percentages are calculated. Municipalities with the same
characteristics are combined in nine clusters. A cluster does not represent ajudgement
on a scale from weak to strong enterprises. However, every cluster can be related to a
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scenario for regional development, based on the mix of sorts and types of farms. A
spatial strategy hasto give an answer tothequestion how to dealwith these scenario's.
This evaluation game has a postmodern character. It is more a classification than an
evaluation, which is a strong but also a weak point for use in the context of spatial
planning.
Agricultural land evaluation3:beingandbecoming createeachother
The third land evaluation is based on the principle that in general, quality rises in the
tension between opposite forces. In this evaluation the tension between being and
becoming. Becoming stands for thevalue of efficiency, whilebeing represent the value
of goals in itself. A being agriculture is a not intensive way of farming, with a low
impact on the environment. The evaluation criterion for a being agriculture is: the
percentage oflargeextensive farms,with largeparcels,withaconcentration ofthe same
farms and on a fertile soil. A becoming agriculture is an efficient high input activity,
footloose with several technical measure to lower the impact on the environment. The
criterion for this agriculture is: the percentage of big, intensive farms, with good
physical production circumstances and situated in a concentration area. The distinction
between abeinganabecomingagriculturecanbeusedtodevelopadual spatial strategy
for Dutch agriculture that intensify the differences between being and becoming. This
evaluationhelpstoidentify theseedbedareasforthis.

5 Research inplanningunderpostmodern conditions
Thetask for research inplanning underpostmodern conditionswillbetherealisation of
absolute priority for the object. That principle will serve the role of planning in the
searchfor socialandcultural symbolsandalsoelaborateabold styleofresearch.
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