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Voorwoord

In het begin van de jaren tachtig zijn ontwikkelingen op gang gekomen die een breuk
betekenen met hetsindsdejarenzestiggeldendebeleidvoor recreatie entoerisme.Het
beleid was overwegend gericht op het verschaffen van recreatieve voorzieningen als
collectieve goederen (voor envan iedereen). Nu verschuift het accent naar toeristischrecreatieveproduktenalsindividuele,vermarktbaregoederen.Daarmeetreedtondermeer
eenverschuivingopnaar:eensterkenadrukop'verkoopbaarheid'vantoeristisch-recreatief
produktenenstimuleringvan hetbedrijfslevenvoor nieuweontwikkelingen.
Dezeverschuiving wordt in 1991 expliciet verantwoord inde Notavan de Rijksoverheid
'Kiezenvoorrecreatie'(LNV,1991).Kortsamengevatisderedenering:eentekorten-beleid
voorcollectievevoorzieningenisnietmeernodig.Erisimmersgenoeg.Behoefteisnuaan
eenkwaliteitsbeleid.Kwaliteitwordthierbijafgeleidvan"..specifiekekwaliteitseisendiede
recreant stelt". Eenmarktgerichte benadering ligtdaarmeevoordehand.
Hoewel de nota nu pas spreekt van een trendbreuk is de verschuiving veel eerder
begonnen.Wezenlijker isdatdeverschuiving zichtot op heden heeft afgespeeld zonder
duidelijkebeleidsverantwoordingendaarmeesamengaandekritischediscussie.Ofdenota
werkelijkhetmomentmarkeertdatnieuwe,gefundeerdebeleidsrichtingenwordengekozen,
magwordenbetwijfeld.Eenuitwerkingvanhetkwaliteitsbegripinverbandmetduurzame,
toekomstige ontwikkelingen ontbreekt nog. Kunnen we ons toekomstige beleid wel
verantwoordenmetzo'nbeperktkwaliteitsbegrip?Wanneerkwaliteitslechtswordtverbonden
aande hier-en-nu keuzenvan recreanten oftoeristen moet ditop zijn minst ingrijpende
gevolgenhebbenvoordestructuurenbetekenisvanonzetoeristisch-recreatieveomgeving.
Zijndezeveranderingen inomgeving of 'transformaties' inalleopzichten wenselijk?
Transformaties vanonzefysiek-ruimtelijke,cultureleensocialeomgeving hebbenzichin
onslandaltijdvoorgedaan.Doorveranderingeninagrarischeproduktiewijzen,verstedelijking,
industrialisering,ontgronding,uitbreidingvanwegen,hebbenzichveranderingenvoltrokken.
Aanvankelijk kleinschalig, later op steeds grotere schaal. Deze transformaties hebben
zowelrecreatievekwaliteitenopgeleverdalsafgebroken.Nadetweedewereldoorlogheeft
deoverheidspeciaalvoorhetveiligstellenvanrecreatievemogelijkhedenzelftransformaties
totstandgebracht:groenesterrenenandererecreatieveelementen.Hetoverheidsingrijpen
stoelde op democratische, egalitaire idealen. Er waren ook duidelijke opvattingen over
gewenste recreatie-milieu's. De collectieve zorg voor allerlei aandachtsvelden is de
overheid boven het hoofd gegroeid. Zo ook dat van recreatie en toerisme. Vooral om
praktischeredenenmoetdemarktwordeningeschakeldomeenbruikbarevrijetijdsomgeving
instandtehouden.Nieuweideeën,nieuwekennisenprofessionaliseringhebbeninmiddels
de oude opvattingen aangetast. Het toerisme is ontdekt als dé inkomstenbron voor de
toekomst.Kenmerkenvandemarktencommerciëlebelangendrukkensterkerhunstempel
opdetransformaties. Maar nieuwe,consistente opvattingen over wenselijketoeristisch-

recreatieveontwikkelingenenderoldiedeoverheiddaarbijmoetspelen,zijnonvoldoende
voordeoude indeplaatsgekomen.
Metanderewoorden,detransformatieswordeninafnemendematecollectiefverantwoord.
Ze worden aan andere keuzeprincipes onderworpen dan voorheen. De optelsom van
individuele beslissingen om al dan niet het aanbod te 'consumeren' is maatgevend
geworden.Voortdurendeaanpassingvanhetaanbodaanveranderingenenfragmentering
vandevraagkanechterleidentotkorte-termijnbeslissingen,metmogelijkgrotegevolgen
voordelangeretermijn.Hetcentraalstellenvandeeconomischebetekenisvantoerisme
enrecreatie betekent tevensdatdezede maatstaf bij uitstek wordtvoor afweging tegen
andere ruimtelijke aanspraken: landbouw, transport, infrastructuur. Waar toerisme en
recreatie een kansrijk, verkoopbaar produkt bieden zullen ontwikkelingen kunnen
plaatsvinden.Dezeontwikkelingenzullendoorhetgefragmenteerdekaraktergrilligkunnen
zijnennietzomaartebeheersen of positief aantewenden.Nogtebezien isin hoeverre
opbrengstenvantoerisme en recreatietengoede komen aan het behoudvan schaarse
waarden: natuur, niet verkoopbare recreatieve mogelijkheden. Een aanvaring met een
milieubeleid,datversoberingvoorstaat eneensteedsactiever natuurontwikkelingsbeleid
ligtvoordehand.Delobbyvooreenoptimaliseringvandoelstellingenvannatuurenmilieu
issterkgewordenengaatveelalbewustvoorbijaandebelangenvanrecreatieentoerisme.
Waarrecreatieentoerismenietvoldoendekansrijkzijndreigenzetewordenopgeofferdaan
andere ruimte-claims, die een hogere economische waarde bezitten of een ideologisch
sterker belang vertegenwoordigen. De gewone, alledaagse recreatieve mogelijkheden
komen daarmee misschienwel het meest onderdruk. Recreatie entoerisme krijgendus
tegelijkertijd eenrolalsveroorzakervanproblemen eneenrolalsslachtoffertoebedeeld.
De toenemende vermarkting van recreatie en toerisme kan positieve en negatieve
gevolgen hebben.Het isnoodzakelijk om een helder beeldte krijgenvanwat er precies
plaatsvindt. Vindenwedatvervolgenswenselijk? En,misschienwelhet moeilijkste punt:
wiebepaalt (enhoe)watwenselijk is?Wiensbelangenrechtvaardigende plaatsbepaling
van recreatie entoerisme inonze samenleving?
Demogelijkheidomcollectievebelangengoedtebewakenwordtgeringeralsdeoverheid
steedsverderterugtreedt.Depolitiekis,zoalssteeds,nietofnauwelijksgeïnteresseerdwat
ermettoerismeenrecreatiegebeurt.Veellijktvooralinhetbelangtezijnvandeoverleving
ofexpansievanoverheids-ofcommerciëleorganisaties.Ookderecentediscussiesover
omslagen in het beleid worden vooral gevoerd omdat gevestigde belangen en
belangengroepen worden bedreigd. De belangenstrijd versluiert de meer fundamentele
vragen. De bundel 'Recreatie entoerisme: wiens belang' dient om een discussie op te
roepen overdevraagwiensbelangen eigenlijk achter de ruimtelijke,culturele en sociale
transformaties schuilgaan.Datbetekent eenfundamentele bezinningopde legitimering
van het beleid en de overheidsverantwoordelijkheid. Een voorwaarde voor duurzame
ontwikkelingisomtotmaatschappelijkgeaccepteerdemaatstavenvoorkwaliteittekomen,
om transformaties als duidelijk positief of negatief te kunnen verantwoorden. Onze
gemeenschappelijketoekomstkanslechtstotopzekerehoogteaanhetkrachtenspelvan
demarktwordenovergelaten.Maarookdeoverheidkannietalles.Eenbelangrijkdeelvan
onze voorzieningen wordt verschaft en beheerd door verenigingen of andere nonprofitorganisaties. Hoe vindt de belangenafweging voor de toekomst plaats? Welke

rolverdeling tussen overheid, bedrijfsleven en non-profit groepen garandeert ons een
wenselijke ontwikkeling? Dit boek is bedoeld voor al degenen, die direct en vanuit
verschillendebelangen bijhet 'aanbod'voorrecreatieentoerismebetrokkenzijn.
Debijdragenvandeauteurslevereneenmoment-opname. Ditgeldtvooralvoordeeerste
twee,meertheoretischgerichtebeschouwingen.Hetdenken,datdaarinwordtgepresenteerd,
isnoggeenvoltooidproces.Hopelijkkandediscussieoverditboeknieuwetoevoegingen
ennuanceringenopleveren.Hetgeldtookvoordeoverige,meerpraktijkgerichtebijdragen.
Beschrevenwordenprocessen,diezichrecentvoordedenofnoggaandezijn,waarbijde
rolverandering van de overheid ten opzichte van de particuliere sector en vragen over
gewenstetoekomstbeelden inhetgedingzijn.Ookalbeschrijvenzebeleidsombuigingen,
die misschien weer spoedig achterhaald zijn, ze illustreren duidelijk de theoretische
dilemma's,die inhet beginvan hetboekzijnopgeworpen.
Vanwege de invoeringvande personalcomputer, ons hedendaagse schrijfgerei,zijner
weinigmensenmeeroveromtebedankenvoorhetuittypenvanmanuscripten.Vanons,
auteurs,gaatdankuitnaarHannekeGijsbertseenRemco Daalder,diede aangeleverde
tekstenpubliceerbaarmaakten,enKimKoreman,diedeopmaakverzorgde.Dankgaatuit
naar Prof.DrAdriDietvorst,Prof.DrIrFerKleefmannenandereledenvandeWerkgroep
Recreatie van de Landbouwuniversiteit voor huncommentaar op conceptteksten. Dank
bovendienvoorDrIanHenryenRogerSidawayuithetVerenigdKoninkrijk,dietijdenseen
workshop inWageningen inhetafgelopenjaardiepgaandcommentaar hebbengegeven
oponzegedachtenvorming.Mijnpersoonlijkedankbetrefttenslottemijnmedeauteurs,die
vanuitkwetsbarewetenschappelijkeenbeleidsmatigestellingenhunnekhebbenuitgestokenomdefundamentelediscussieopgangtehelpen.

Jaap Lengkeek,
Wageningen,februari1992.

Recreatieentoerisme:wiensbelang?
Overdebeoordelingvanontwikkelingenindesector
recreatieentoerisme
J. Lengkeek

'Wehavewhatotherscouldonlydreamabout:increasingfreedomfrom
economicnecessity. Butwhathavewedonewiththisdreamthathas
becomereality?' (Dare,Weltonand Coe)
'Touseleisureintelligentlyandprofitablyisafinaltestofacivilization'
(Jay B.Nash)
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Inleiding:destille omwenteling

Detijddateenzondagmiddagdoorgebrachtindebermvandesnelwegeenvandemeest
enerverendetoeristischeervaringenwas,ligtverachterons.Recreatieentoerismevormen
tegenwoordigeendynamischemarktvanvraagenaanbodmeteenscalaaanmogelijkheden
vooriedereen.Ditwordtonderstreeptdoordetalrijkereclameboodschappenomtoeristen
te werven voor vakantiegebieden of voor bungalowparken, of voor een dagje uit naar
attracties die de moeite waard zijn. Attracties lokken elk seizoen honderdduizenden
mensen. Meer dan één vakantie per jaar is voor veel mensen een doodnormale zaak
geworden. De markt voor recreatie en toerisme heeft een stevige greep op onze
samenlevinggekregen.
Devakahtiebesteding inonslandheeftzichdeafgelopenveertigjaargeleidelijkontplooid.
Na de laatste wereldoorlog heeft de overheid beleidsvisies ontwikkeld op gewenste
ontwikkelingenintoeristischemogelijkheden.Vooralsociaaltoerisme,gerichtopdeelname
doordelaagsteinkomensgroepen,stonddaarbijcentraal1.Inzekerezinmeerabruptisde
ontwikkelingvandeopenluchtrecreatiesindsdeTweedeWereldoorlog.Terwijlhetaanbod
vanvakantieaccommodaties langetijdvooralhetdomeinbleefvanenigszinsbehoudend
ingestelde, kleine familiebedrijven, werden de recreatievoorzieningen een ambitieus en
vooruitstrevendbeleidsterreinvandeoverheid.Openluchtrecreatieofkortwegrecreatieis
devrijetijdsbesteding indeopenlucht,diementussenalledaagse routinesdoorbedrijven
kan, zoals een dagje uit, een eindje om,vissen,varen,fietsen. In het verstedelijkende
Nederlandwerdenvanafdejarenzestigeengigantischaantalhectarenalsrecreatiegebied
ingericht, gefinancierd uit de publieke middelen. Deze recreatieterreinen zijn doorgaans
samengesteld volgens een standaardpakket van bos, wandelgebieden, waterplassen,
speel-enligweiden.Somshebbenzespecifiekevoorzieningen,zoalseenbezienswaardigheid,trimbanen,eenski-hellingofeengolfterrein.Demotievenvoordeinrichtingvanaldeze
hectarenwarenhetverzekerenvanrecreatieveruimteinhetdichtbevolktrakendland,het
aanwendenvanrecreatievegebiedenalsgroenebufferstussenstedelijkeconcentratiesen
hetdemocratischverschaffenvan recreatiemogelijkhedenvoor inprincipeiedereen.

In1984namde regeringzichvoor om indekomendevijfentwintigjaar nog eens 20.000
hectarevoorderecreatie inte richten (LaVi,1984). Daarnaast maakte Staatsbosbeheer
grotebossenalsgebiedenvoor extensieve recreatiegeschikt. Dezorgvoor recreatiedie
onzeoverheidopzichheeftgenomen lijktindewereldzijnweerganiettehebben.
Maarsindshetbeginvandejarentachtigdoenzichingrijpendeveranderingen.Nietzozeer
de aankoop van nieuwe hectaren, maar vooral het onderhoud van het bestaande
recreatiegebiedkost inverbandmetverouderingveelgeld2.Derecreatievezorgdreigtde
overheidbovenhethoofdtegroeien.Erisnietgenoeggeldofmenlegtprioriteitenbijandere
beleidsterreinen,diezichmet kracht aandienen. Uitwegendiedeoverheidzoektzijnhet
uitstellenvanaankopen,bezuinigenopdeinrichting,efficiënter beherenofhetverwerven
vaninkomstendoorverpachtingvanstukjesterreinofvoorzieningen.Bovendienproberen
'hogere'overhedenverantwoordelijkhedendoorteschuivennaar'lagere'doormiddelvan
decentralisering. Soms worden terreinen of voorzieningen door de overheid geheel
afgestoten en overgelaten aan commerciële exploitanten (Philipsen en Bakker, 1989;
Lengkeek, 1989;NRIT,1989).Rond1980ontstaateensteedssterkerwordende neiging
om eenverbond aantegaan met het bedrijfsleven (Boumanen Lengkeek, 1987).Grote
toeristischeondernemingen,alertopnieuwemarktontwikkelingenindetoeristischesector,
gaaneeninvloedrijkerolspelen3.Detotdanenigszinsslaperigecommerciëlewereldwordt
wakker. Recreatie entoerisme worden nu in één adem genoemd.Samen-sterk moeten
overheidenbedrijfslevenzoweldehiervoorgeschetstemoeilijkhedenoverwinnenalsook
deontwikkelingvan Nederland alsvakantieland en recreatieve leefomgeving nieuw élan
geven.
Hoemoetendezerecenteveranderingeninhettoeristisch-recreatieveaanbodbeoordeeld
worden?Gaathetdegoedekantopofgaaterietsmis?Ikwilaandezebeoordelingsvraag
driestellingenverbindenendaaropeenconcreteanalyseeneentheoretischebeschouwing
baseren. Theorie geldt hier als 'een samenhangend geheel van uitspraken over een
verschijnseldat menindewerkelijkheid aantreft' (Kleefmann, 1979:1-1),datfungeert als
eenmiddelom naar hetverschijnseltekijkenenhetteinterpreteren.
Betrekkelijke stilte
Eeneerstestelling,waarop ikmijnbetoogwilbouwen,isdatdeomwenteling,diezichde
afgelopentienjaarvoltrekt,inbetrekkelijkestilteplaatsvindt. Ervindtnognauwelijksenige
fundamentelediscussieplaatsoverdemaatschappelijkebetekenisvandeveranderingen
endewenselijkheiddaarvan4.
Er wordt wel over een marktgerichte benadering geschreven en gesproken, maar in
beperkte zin. In de beleidspraktijk gaat de interesse overwegend uit naar de directe,
praktischevraagof metprivatisering,commercialisering endecentraliseringdefinanciële
problemenwordenopgelost.Menbuigtzichoverhaalbaarheid,efficiëntieenkosten-baten
verhoudingen.Geringisevenweldebelangstellingvooreffectenvandenieuweaanpakop
de aard, kwaliteit, waarde en sociale toegankelijkheid van de recreatieve ruimte en
accommodaties5. Dediscussiesdiewordengevoerdzijn instrumenteel,'technocratisch',
nietfundamenteel.Allerleibelangrijke processenonttrekkenzichaandewaarneming.

10

Fundamentele discussie nodig
Mijn tweede stelling is dat een fundamentele discussie noodzakelijk is. De recreatieve
inrichtingenhettoeristische aanbodleidentottransformatiesvanonzefysiek-ruimtelijke,
culturele en sociale omgeving. Deplanmatigtot stand gebrachte toeristisch-recreatieve
bezoek- en bezienswaardigheden verbeelden wat de moeite waard is om te zien of te
beleven, wat ontspannend is,goed als vrijetijdsbesteding, belangrijk als natuurwaarde,
cultuurhistorisch van belang om de aandacht op te vestigen of te bewaren6. Deze
bezienswaardigheden wordensteedsmeerbewustgecreëerd,endoor aanleg,inrichting
ofbeschermendemaatregelenvoorjarenbestendigd.Zewordengemarkeerddoorfolders,
informatieborden,wegwijzers,hekkenetc(Leiper, 1990).Alsvormenenbeeldenhebben
zeeengidsfunctieinonzesamenleving:zevertellenonswatschoon,demoeitewaarden
leukis.Bovendiengevendezetoeristisch-recreatieveelementenaanwaardezeschoonheid,
belangrijkeenleukeervaringentevindenzijn7.Mettoeristischebezienswaardighedenkan
een sterke nieuwe identiteit voor gebieden en groepen worden geconstrueerd (Cohen,
1985;Ashworth,1990). Uiteenschier onbeperkt aantal mogelijkhedenworden bepaalde
keuzen gedaan. Het ene gebied wordt ontwikkeld tot attractie, het andere niet. Een
weidegebiedwordtgetransformeerdtotgolfterreinoftotbosgebied.Kunstmatige heuvels
wordenopgeworpenenontgrondingenleverennieuwewaterplassenop.Onzecultureleen
onze ruimtelijke wereld worden omgevormd met toeristisch-recreatieve elementen. De
media haken weer aan bij de gebruikscultuur, die bij onze recreatieve omgeving wordt
gecreëerd:'Jebentjongenjewiltwat'.Avontuurenjeugdigheidzijndevaste ingrediënten
vande nieuwe images (Finkielkrauth,1988).
DittransformatieproceswerdnadeTweedeWereldoorlogingezetdoordeoverheidvanuit
een democratisch, egalitair ideaal8. Een herverdeling vond plaats van vrije tijd, ruimte,
groen,vroegervoorbehoudenaanwelgesteldenmethuntuinen,buitensenreizennaarhet
buitenland.Iedereendiendenuzoveelmogelijkeengelijkaandeeltekrijgen.Indepraktijk
heeftditgeleidtoteensterkestandaardiseringvanrecreatievekwaliteiten (VanderVoet,
1985) en een eenvormigheid van het aanbod. Toch was deze transformatie in principe
onderhevig aanalgemene maatschappelijke discussies, binnende context van politieke
controle9.
Met de toenemende commercialisering van recreatie en toerisme wordt de keuze voor
bepaaldetransformaties ('wat')sterkerafhankelijkvanwatverkoopbaar is.Ookalblijftde
overheid doorgaan met hetverschaffen vanvoorzieningen en infrastructuur uit publieke
middelen,deplaats'waar'zewordengelokaliseerdwordtsteedsmeerinverbandgebracht
metdepositieveinvloeddiezehebbenopzuivercommerciëleontwikkelingen.Metandere
woorden,detransformatiewordtinafnemendematecollectiefverantwoordof'gelegitimeerd'
en wordt aan andere keuzeprincipes onderworpen dan voorheen. De geaggregeerde
individuele beslissingen om al dan niet het aanbod te consumeren zijn maatgevend
geworden.
Nietalletoeristisch-recreatieveProduktenzijnevengoedverkoopbaar.Decommercialiseringdoetdenkenaanwatzichindemediaofindetheaterwereldeveneensafspeelt:debest.
verkoopbareprogramma's(Quizzen,Theatervandelach,showprogramma's)beheersen
onze communicatiemedia, die ons dagelijks een op z'n minst specifieke werkelijkheid
voorschotelen. Verkoopbaarheid vervangt andere criteria als goed, mooi, wenselijk,
interessant, prikkelend, zonder dat verkoopbaarheid zomaar met deze maatstaven
gelijkgesteldkanworden.Eenbijkomendgevolgvandezeontwikkelingisdathetbelangvan
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recreatie entoerisme tenopzichte van andere ruimte-aanspraken (landbouw,transportinfrastructuuretc.)ookinditsoortcommerciëletermenwordtvervat.Bijdebeoordelingvan
dewenselijkheidvantoeristisch-recreatief ruimtebeslag wordtgekekenofditeen hogere
oflagereeconomischewaardeheeftdanandereclaims10.Waardetoeristisch-recreatieve
kwaliteiten weinig economische waarde hebben, kunnen andere ruimte aanspraken
voorrang krijgen.Waartoerisme of recreatie profijtelijk zijn,kunnenzeverder ontwikkeld
wordenensoms(enigszinsopportunistisch)eenrolspelenbijhetbehoudenvanbedreigde
waarden".
Legitimatie-vraagstukkenlijkenuithetgezichtsveldvandetoeristisch-recreatieve sectorte
verdwijnen.Desectorverschilthierinvananderebeleidsterreinen.Fundamentelediscussies
spelen bijvoorbeeld wel op het terrein van het milieu (CLTM, 1990; RMNO, 1990),
stedebouw(Boelens,1988;Hajer,1989),enruimtelijkeorganisatie(Kleefmann,1991).De
vraag iswaaromditsoortdiscussie niet wordtgevoerdover recreatie entoerisme.
Zwakte van belangen
Mijnderdeenlaatstestellingisdathetontbrekenvaneenfundamentelediscussieeenteken
isvanzwakte.Zwaktevandebelangen,diezichdeafgelopendecenniahebbengeformeerd
en die de sector thans bepalen. Het zijn vooral de ambtelijke structuren binnen het
overheidsapparaat op deverschillende bestuurlijke niveau's,diede ontwikkeling van de
openluchtrecreatie hebben gedragen. De investeringen van publieke middelen, de
werkgelegenheid van de betrokkenen, de in de tijd vérstrekkende gevolgen van de
ruimtelijkeinrichtingsmaatregelen,deinstitutioneleverankeringinwetgevingenbestuurlijke
organisatie,aldezebelangendragenertoebijdatdezestructurenstrevennaaroverleving.
Dieoverlevingstaatondersterkedruk(LNV,1991).Recreatieentoerismegeldennietals
sterketroevenindewereldvanhetoverheidsbeleid.Zewordengemakkelijkverwezennaar
het domein van individuele verantwoordelijkheden en vrijheden, niet naar collectieve
verantwoordelijkheid.
Hetoverlevenwordtvooralgebaseerdopstrategie(deargumenten,dieindrukmakenop
deomgeving)ensteedsminderopinhoudelijkeoverwegingen (deargumenten,dieaande
betekenisvanrecreatieentoerismezelf.ontleendkunnenworden). Deparadox, waaraan
ditprocesisonderworpen,isdatenerzijdsoverheidsorganen proberenteoverlevendoor
decommercie inteschakelenentaakveldendaarnaaraftestoten,omdat'profijt'deenige
harde rechtvaardiging voor toeristisch-recreatieve elementen lijkt te zijn geworden, en
anderzijds dezelfde organenzich inalle bochten wringenomvooral decontrole over de
sectorale processen niet te verliezen, omdat anders ook de rechtvaardiging voor het
bestaanvandezeorganen isverdwenen.
Het recreatief-toeristisch beleid lijkt eerder te worden ingegeven door het belang van
overheidsorganisaties omzichzelf inleventehoudendandoordeoverwegingominonze
maatschappij een betekenisvolle toeristisch-recreatieve ruimte te verschaffen. Aan de
eerder geformuleerde derde stelling is de titel van mijn betoog ontleend, 'Recreatie en
toerisme; wiens belang?'. Wat ik met mijn beschouwing nastreef, is het leveren van
aanzettenvooreenfundamenteleenkritischediscussieoverdevraaghoealleaanwezige
belangen in het beleidsproces kunnen worden betrokken12. Daartoe wil ik de stellingen
verder uitwerken enonderbouwen opeendrietalniveau's:
het niveauvanconcreteontwikkelingen.Opdit niveauzullen ontwikkelingen
wordenaangegeven engeproblematiseerd. Het isonmogelijk inditbestek alles
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teoverzienentebehandelen.Denadruk ligtopdecentraleoverheidals hoeder
van het algemeenbelang;
het niveauvankritische maatschappij-theorie. Deconcreteproblemen krijgen
hiermeeeenalgemeenkader;
het niveauvanuitwerkingvandetheorieoponderdelen,waarbijtheorie en
concrete aspectenvandetoeristisch-recreatieve sector (relatiestussen
belangen) specifieker met elkaar inverbandwordengebracht.
Totslotwilikproberenrichtingenaantegevenwaarmeedetotophedenstilleomwenteling
weer ondercontrolekanwordengebracht.

2

Wederwaardighedenvaneenquasi-collectiefgoed

Recreatie entoerismezijnvormenvanvrijetijdsbesteding. Hunwaarde enbetekenis zijn
onverbrekelijk verbonden met de wijze waarop de vrije tijd zich heeft ontwikkeld. Deze
ontwikkelingenzijndoorverschillendeauteursuitvoerigbeschreven(bijvoorbeeld Dareet
al.,1987;GoodaleandGodbey,1988;BeckersenVanderPoel,1990).Eenpaaraspecten
wilikeruitlichtenenvaneeninterpretatievoorzien,dieikvoor hetbetooghiervanbelang
acht.
Vrijetijdkomt uit hetverledeneerder naarvorenalsmoraliteit (watdoeje metjetijd) dan
alstijdsbegrip.Intweeëneenhalfduizendjaarvoltrektzicheenheftigemorelediscussieover
dejuiste vervulling van het bestaan,die terugvoert op de klassieke oudheid: een nijver
bestaan(vitaactiva),ofeenbespiegelendbestaan(vitacontemplativa).Menselijkhandelen
werdvanuitdezetweeprincipesbeoordeeldeninverbandgebracht metdevervullingvan
het mens-zijn en hetvoortbestaanvande samenleving.Vitaactiva is hetverrichten van
bezigheden in het belang van het collectief: als soldaat, koopman, ambachtsman. Vita
contemplativakrijgtinhoudmethetzichzejfgeestelijkverheffendoormiddelvankunstbeleving,filosofieenreflectie,vanbelangominhetdagelijkslevenopdejuistewijzetekunnen
oordelenente kunnen (be)sturen.Eenbelevingvan lichamelijk plezier,vormt eenderde
dimensieaanhétmens-zijn,dieherinnertaandedierlijkestaatensteedsgepaardgaatmet
eenroeptot beteugeling (Vickers, 1987).
Deze moraliteit weerspiegelde enbevestigde de machtsverhoudingen en rolverdelingen
tussensocialegroepen.Terwijldeklassiekecultuurhetvitacontemplativahoogwaardeerde,
alsidealeleefwijzevandevrijeelite,kreeghetvitaactivaonderhetChridtelijkeregiemde
nadruk als meest verkieslijke vorm. Vooral onder de reformatie werd het vita activa
belangrijk omdat hiermee het materiële strevenvan eenvroeg-kapitalistische burgerlijke
elitewerdgerechtvaardigd.Hetmeerdierlijkegenoegenvanplezier,genotenluierenwas
zowel aanknopingspunt om sociale groepen zoet te houden (brood en spelen bij de
Romeinen)alsomgroepenteonderdrukken(devoortdurendestrijdtegendevolksvermaken
invoorgaande eeuwen).
Alledriedeelementenkomeninonzehuidigeconceptiesvanvrijetijd,recreatieentoerisme
nog voor. Vorming, ontplooiing en ontdekking van de wereld zijn echo's van de oude
opvattingen over het vita contemplativa. Vita activa of arbeid leidt tot betoningen zoals
'verdiende' beschikking over tijd en geld, en recht op besteding van deze beloningen
(consumptie).Plezierendolcefarnientevormeneveneenseenwezenlijkbestanddeelvan
onzevrijetijd.Inhetverledengafdemorelewaardevanelkvandedrieaanhoecategorieën
mensenzichdiendentegedragen.

13

Wat zoveel eeuwen een moreel debat was om bestaande en veranderende sociale
verhoudingen te rechtvaardigen, werd in de vorige eeuw inzet van sociale strijd. Twee
gelijktijdig optredende processen dragen daartoe bij. Het ene proces heeft een
cultuurhistorische achtergrond. Uit de idealen van de Verlichting ontstaan egalitaire
ideologieën, waarin de erkenning en verheffing van de individu centraal staan. Het
beschavingsoffensief, hetsocialismeenverlicht liberalismezijneropgerichtsteeds meer
groepenuitdesamenlevingdeelgenoottelatenwordenaanvoorheenelitairevoorrechten
Vrijetijdwordttijdvoorvormingtotvolwaardigeindividuenenvoorverwezenlijkingvaneen
terug-naar-de-natuurideaal(zieo.a.Beckers,1989).Hetandereproceskomtvoortuitde
industrialisatie en rationele organisatie van de produktie. Arbeidstijd en niet-arbeidstijd
worden nu scherp'gescheiden. Voor fabrieksarbeiders betekende dit een gebrek aan
autonomieovereengrootdeelvandedagelijksetijd(debaasz'ntijd),diegecompenseerd
moestwordenmetautonomieindevrijetijd(BeckersenVanderPoel,op.cit.:56).Destrijd
omvrijetijd was infeite een strijd om een meer gelijkwaardige beloningvan arbeid:een
gezonde, menswaardige leefomgeving, socialevorming eneducatie,enautonomie over
eendeelvandetijd.
Deverzoeningtussendeeisenvaneenkapitalistischproduktiesysteem(zoalsgoedkope,
gedisciplineerdearbeidskrachten)enmaatschappelijkewaarden(menswaardigheid)werd
eencentraletaakvandemoderne-staat-in-ontwikkeling(zieo.a.Thoenes, 1962;Stuurman,
1978). Het waarborgen van voldoende mogelijkheden om beloningen voor arbeid te
besteden(geld,tijd),haaldebijvoorbaatdeangeluitdeklassenstrijd,diedoormaatschappijkritische denkers was voorspeld. De verzoening bestond uit het bevorderen van de
condities voor economische ontwikkeling aan de ene kant en het verschaffen van
collectieve zorg envoorzieningen aan de andere kant. Ook heeft de staat de zorg voor
collectievevrijetijdsvoorzieningenen-conditiesopzichgenomendoormiddelvanwetgeving
(bijvoorbeeld regelingvanarbeidstijd) enbeleid.
Vorming
De interventie van de staat in het vrijetijdsdebat heeft na de Tweede Wereldoorlog
vérstrekkende gevolgengehad.Het ideaalvanvorming enzelfontplooiïngheefttot inde
zestigerjarennogeenrolgespeeldinhetoverheidsbeleid.Zinvollevrijetijdsbestedingvoor
dejeugdensociaaltoerismewarenaandachtspunten,dieeenvormende,emancipatorische
achtergrondhadden13.Vormingennatuurbelevingwarennognauwmetelkaarverbonden.
Tegenstellingentussennatuurbescherming enrecreatieve ontwikkeling lagen nauwelijks
voor de hand. Recreatie in een natuurlijke omgeving betekende een maatschappelijk
gewenste compensatievooreenonvoldoendeofsoberewoonsituatievangrote groepen
stedelingen.Licht, lucht eneengezond levenvooriedereen.
Efficiëntezorgvoorhetcomplexefenomeenvrijetijdbetekendeechteralsneldatdezewerd
opgedeeldoverafzonderlijke beleidseenheden. Hetvormingsideaalbleef een onderwerp
vanafdelingenVolksontwikkeling,Jeugdzaken,KunstenvanhetMinisterievanOKenW,
maar verdween al spoedig op de achtergrond in het beleid van een nieuwe sectie
Openluchtrecreatiebinnenhetzelfdeministerie.Medeonderinvloedvandeinteressesvan
deRijksdienstvoorhetNationalePlanvoorderecreatiekreeghetrecreatiebeleideensterk
ruimtelijke invulling:hetopvangenvandegroeiendestroomdagrecreanten (detrek naar
buiten'), het daarvoor verschaffen van incidentele grootschalige groenvoorzieningen
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('elementenvanformaat')enzelfshetopstellenvanontwikkelingsplannenvoorregio'sen
specifieke recreatieve activiteiten (zoalsde nota Recreatietewater, RNP,1956).
Intergemeentelijke samenwerking
Deopenluchtrecreatie heeftzichalsterreinvan ruimtelijkbeleidinongeveer vijfentwintig
jaar tijd volledig verzelfstandigd en geformaliseerd in overheidsstructuren. De jaarlijks
beschikbare rijksmiljoenenvoor aanleg van recreatiegebieden hebben veel gemeenten
ertoebewogenomtotrecreatieveinrichtingvanhetbuitengebiedovertegaan.Hetontstaan
vanintergemeentelijke samenwerkingsvormen,eenvoorwaardeomaanspraaktemogen
maken op rijkssubsidie en uitvoering te geven aan het recreatiebeleid heeft de
overheidsbemoeienisnogcomplexergemaakt.Deconstructievansamenwerkingsorganen
iswel bekritiseerd als 'ondemocratisch',omdat de besluitvorming zichteveeldreigdete
onttrekkenaandepolitiekecontrolevandeafzonderlijkegemeenten(Lengkeek,1982).De
daarmeeoptredendescheidingtussenlokaleenbovengemeentelijkecompetenties heeft
ookverbindingentussenrecreatiebeleidvoordedirectewoonomgevingenvooromringend
buitengebiedverzwakt.Desamenwerkingsorganenhebbeninhunuitvoerendetakenzich
bovendien-uitzonderingendaargelaten-technisch'geprofileerdenminderophetgebied
van inhoudelijkevisievorming14.
Recreatiealsvormvanvrijetijdsbesteding indegroene,openruimtevormdeeentastbaar
project om aan vrijetijdsmogelijkheden voor iedereen gestaltete geven. De opvattingen
overinrichtingvanhetlandelijkegebiedstondenindeeerstedecennianadeoorlogsterk
onder invloed van het doelmatigheidsdenken15. Scheiding van functies gold daarbij als
bestewaarborgomiederefunctieoptimaaltot haarrechttelatenkomen.Recreatie werd
een zelfstandige functie, inhoudelijk bepaald als een optelsom van maatschappelijk
geaccepteerdevrijetijdsgedragingenindeepenlucht.Voordezefunctiewerdenvoorzieningen
verschaft alsquasi-collectiefgoed.
Hetbegripcollectiefwilzeggendatdebeschikbaarstellingvanhetgoedaanheteneindividu
tegelijkertijdookbeschikbaarheidvoorandereninhoudt.Hetgebruikvandeéénconcurreert
nietmetdatvaneenander.Voorbeeldenhiervanzijndelandsverdedigingofdeopenbare
orde. De verschaffer van het collectieve goed, i.e. de overheid, kan geen individuele
gebruikers/consumentenuitsluiten.Evenminkunnenindividueleconsumentenzicheraan
onttrekken.Collectiefgoedberustoppubliekemiddelenenisnietafhankelijkvanindividuele
beslissingenomeraldannietvoortebetalen(Dunleavy,1980;KoopmansenWellink,1987;
Dietze.a., 1990:18).
Recreatiemogelijkheden zijnindepraktijkslechtstendelegeschapen alscollectiefgoed.
Als collectieve aspecten gelden de aanwezigheid van groen, natuurlijkheid, ontsluiting,
zuiverelucht,eengezondleefmilieu.Denatuurbescherming,waaruitmedehetrecreatiebeleid
isvoortgekomen,hadvooraldecollectieveinvalshoek:natuuralsalgemenemaatschappelijke
waarde enruimtelijke kwaliteit16.
Bij recreatievevoorzieningen golden inde periodevanaf dejarenvijftigtwee belangrijke
collectieve overwegingen, die paradoxaal het zuiver collectieve karakter beperkten:
keuzevrijheidenemancipatievanachterstandsgroepen.Individuenleggeneenzeerdivers
recreatiepatroon aandedag,zoalsblijktuitonderzoek naarrecreatiegedrag (RNP,1950;
RNP,1956;RNP,z.j.).lederevormvanrecreatieisbelangrijkentoegestaan,zolangdeze
geen overtreding inhoudt van algemene gedragsnormen. De keuzevrijheid houdt per
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definitieindatindividuenrivaliserendgebruikvanderuimteontwikkelenofzichaangebruik
vanhetgoedkunnenonttrekkenentotalternatievevormenvantijdsbestedingbesluiten17.
Het beginsel van deelname door iedereen (aan voorzieningen ten algemenen nutte')
betekende tevens dat barrières voor bepaalde groepen (sociaal zwakkeren, minder
mobiele groepen etc.) moesten wordengeslecht. Het emancipatiestrevenwas in wezen
selectief: een accent op de behoeften van bepaalde groepen (dichtbij, bepaalde
gedragsvormen etc.18),waardoor andere groepen wellicht zich minder aangesproken of
zelfsuitgeslotenkondenvoelen.Inditsoortgevallen,waarinhetgoednietvoldoetaande
maatstaven van zuiver collectieve voorzieningen, spreekt menvan een quasi-collectief
goed (Dietz,op.cit.).Hetquasi-collectievedeelvanhet recreatiegoedheeft eenspecifiek
karakter gekregen indevormvangeplande enkunstmatig ingerichte recreatieprojecten,
dicht bij de woonconcentraties. Het is in dit geval dan tevens gerechtvaardigd om van
'bemoeigoederen'of merit-goodstespreken.
Individualisering
Derechtvaardigingvooropenluchtrecreatiealsquasi-collectiefgoedwordtindejarenzestig
enzeventig niet langergezocht indemaatschappelijke functievanvrijetijdsbesteding als
nuttigof nodigvoorvorming enbeschaving.Indezestigerjareniseenenorme tolerantie
ontstaantenaanzienvanindividuelevormenvangedragendusookvanvrijetijdsbesteding.
Hetbelangvan recreatiewordt algemeenaanvaard alsterreinvan individuelevrijheid en
autonomie. Daarmee komt op dit terrein (tijdsbesteding, voor de recreatie vertaald in
ruimtegebruik)hetprimaatbijdeindividuteliggenbovendemaatschappij.Delegitimiteitsvraag
bijderecreatievevrijetijdsbesteding isdaarmeealsmaatschappelijkekwestieverdwenen.
De uitgangspunten die het beleid bepalen, zijn zeer globaal en over lange tijd vrij
onveranderlijk (LaVi, 1984):
het bevorderenvan het invrijheidkunnendeelnemen,door inbeginselalle
categorieënvandebevolking,aaneenverscheidenheid vanvormenvan
openluchtrecreatie,die
bijdragentotzelfontplooiingvande mensenbelevingvan natuurencultuur (dit
aspect isinfeitevoor de recreatie eenlozeeninhoudsloze kreet gebleken),
optimaalzijnafgestemdopaanwezige ruimtelijke mogelijkheden,en
bijdragenaandekwaliteitvan het leefmilieu (dituitgangspunt heeft nogde
meestcollectievefunctie).
Deze beleidsdoelen moesten nader worden ingevuld. Het concrete beleid vertoont een
praktische continuïteit. Het bufferzonebeleid voor de randstad vindt een vertaling in de
aanlegvande'groenesterren'.Degroene-sterren-filosofiewordtalgemeneromgezetinde
aanlegvan'elementenvanformaat'.Inhethuidigebeleidvoorde randstadgroenstructuur
zijnvoorgaandebeleidsintentiesnogduidelijkterugtevinden.Deinhoudelijke legitimering
vanderecreatieraaktevollediginhandenvaneenkleinegroepexperts,diebijhetbeleid
direct of indirect betrokken waren. Vooral de zeventiger jaren vormen eentijdperk van
intensievediscussiestussenexperts.Erwordtfundamenteelonderzoekverricht (Katteler
en Kropman, 1975 en 1977; Beckers, 1980; Beckers, 1981;Kremer en Veen, 1983;
Karsten,1980).Erwordendiscussiebijeenkomstenbelegdenerwordenvisiesophetbeleid
gepresenteerd. Voorbeelden van normatieve discussies zijn die welke georganiseerd
werdeninhetkadervancongressenvandeANWBendeStichtingRecreatie.Dezelaatste
beijverde zich bovendien om experts van overheid en particuliere sector om de tafel te
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brengeninminderofmeerpermanente'beraadsgroepen'.Dezeberaadsgroepenfungeerdenalskweekvijversvoorvernieuwendeideeënomtrentspecifieke recreatievraagstukken
(Swart, 1983).Voorbeeldenvanfantasievolle beleidsvisies zijnpublikaties als 'Stedelijke
rekreatie. Het aandeel van rekreatie in stedelijke leefbaarheid' (PPD/ZH, 1978), en 'De
recreatieve stad' (CRM,1979).
De wetenschappelijke en visionaire zoektochten naar de essentiële betekenissen van
recreatie leverden weinig harde criteria voor het beleid. De individuele behoeften en de
daarmeeverbondenvrijekeuzenwerdenweliswaarmaatgevendgeachtvoorplanningen
beleid (zieook Van der Voet, 1985:42), maardiendengeoperationaliseerd te worden in
hanteerbare vorm:cijfers en aannnamenover het feitelijk gebruik, cijfers en maten met
betrekkingtotmirrrtelijke(on)mogelijkheden19.Delegitimatievanhetopenluchtrecreatiebeleid
wordt daarom opgehangen aan een kwantitatief rekenmodel, de 'behoeftenraming
openluchtrecreatie' (CRM, 1981). Doelrationele planning beheerste het proces van
voorbereiding, aanleg en inrichtingvan gebieden,waar tekortsituaties voor de recreatie
wordengeconstateerd.
Verzakelijking
De jaren tachtig vertonen een toenemende spanning tussen inhoudelijke, normatieve
visievormingenformelezakelijkheidvanplanningenbeleidvolgenskwantitatievemaatstaven.
De notavan CRM over de integrale benadering vanvrijetijd (WVC, 1985) was een nog
ambitieusproject,maarnauwelijksmeerdaneenlaatstevisionairestuiptrekking.Congressen
van de Stichting Recreatie over politiek, integrale beleidsvorming, werkloosheid en
vrijetijdsprojecten aan de basis karakteriseerden een bewustzijn van het feit dat
openluchtrecreatie te veel een zelfstandig terrein was geworden, maar bewogen zich
daarmee opeenabstract niveauenbovendien inde margesvandecompetentievande
betrokkendeskundigen.Ondertussenwerdvanuithetverantwoordelijkedepartementmet
kracht gewerkt aan een verdere formele versteviging van het recreatiebastion in de
beleidswereld.'EeneigenWetopdeOpenluchtrecreatie eneenRaadvanAdviesvoorde
Openluchtrecreatie waren daarin de sterkste troeven. De legitimering werd niet langer
gezocht ininhoudelijke discussies,maarineenwettelijkeverankering.
DeopnamevandeDirectieOpenluchtrecreatieinhetMinisterievanLandbouwenVisserij
endedaar heersende bedrijfscultuur hebbendit procesvan verzakelijking versterkt. De
leidingvandeafdelingwerd inhandengelegdvan regelmatigwisselende personen,niet
gespecialiseerdinrecreatievraagstukken,maarmeteenalgemene,juridischeachtergrond
endoorkneed inambtelijk strategisch handelen.Hetonderzoeksbudget verdween uit de
begrotingvande Directie. Praktijkgericht onderzoek diendeteworden gefinancierd door
gebruikers die daar direct profijt van hebben. Fundamenteel onderzoek werd naar de
universiteitenverwezenalseenvrijblijvendewetenschappelijke activiteit.Voorzovervoor
da overheid onderzoek niet direct aan praktische vragen is gekoppeld, beperkt de
belangstellingzichtotmonitoringvangebruikvanvoorzieningenenbevolkingsontwikkelingen
inrelatietot het aanbod endeformele beleidsdoelstellingen (DeVeer, 1991: 88-91). De
kritischeenvisionairerolvandeStichtingRecreatieisgeleidelijkomgebogennaareen(van
het ministerie afgeleide) dienstverlenende, voorlichtende taak. Centraal staan in de
sectoralediscussiespraktischevraagstukkenvanrationelebedrijfsvoeringdoorinstanties,
diehet recreatieve aanbodvoor hunrekening nemen (zoals recreatieschappen).
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Eenzeer recenteontwikkeling isdatdetaakvande DirectieOpenluchtrecreatie van het
MinisterievanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij,omhetcentralebeleidvoordelangere
termijnuittezetten,inhetkadervanbezuinigingenenefficiency-operatiestoteenabsoluut
minimumisgereduceerd (LNV,1991).Devoornemensvoordekomende 25jaar,in1984
aangekondigd,vindenthanseenroemlooseinde.
Eriseenstilteontstaanophet niveauvandiscussiesoverdewaardevande recreatieve
ruimteoplangeretermijn. Dekeuzevrijheidenhet individueleautonomegedragzijnvoor
het legitimerenvan hetquasi-collectievegoedongrijpbare grootheden gebleven.Aande
hoofddoelstelling van het rijksbeleid voor recreatie werd een tastbaarder.collectief doel
toegevoegd, namelijk een zo groot mogelijke bijdrage aan 'de gewenste economische
ontwikkeling,dewerkgelegenheidenhetbeperkenvandemaatschappelijkekosten'(LaVi,
1984:26). Dit heeft eengrote invloedophetbeleidgekregen.
Eenhandvatdaarvoorwasomdetotdusvermarginalezorgvoordeverblijfsrecreatieom
tezetteninstimuleringvanhettoerisme:Vormenvanontspanningwaarbijhetverblijfineen
andereomgevingprimairisenwaarbijgebruikwordtgemaaktvanbedrijfsmatiggeëxploiteerde
voorzieningen'. Naast zorgvoor dagrecreatieprojecten ontstaat eengrote beleidsmatige
interesseinhettoeristischeattractiepunt:'bedrijfsmatiggeëxploiteerdevoorziening,gericht
op dagbezoek envan regionale of bovenregionale betekenis (dierenparken,pretparken,
themaparken en dergelijke)' (op.cit:111). Een bedrijfsmatige benadering betekent een
directeremanieromindividuelekeuzenzichtbaartemaken:debestedingsbereidheidvan
individuen. Essentieel is dat hiermee de nadruk niet meer komt te liggen op
recreatievoorzieningenalsquasi-collectievegoederen,maaropvoorzieningenendiensten
als individueel goed. Individuele goederen kunnen slechts door één individu worden
geconsumeerd.Individuelegoederenzijnwelrivaliserendenhetgebruikdoordeéénsluit
dat van de ander uit (Dietz op.cit). Voor individuele goederen wordt doorgaans op
individuelebasisbetaald.Hetisinditbesteknietmogelijkomallerelevanteontwikkelingen
endaaruitvoortvloeiendeproblemenendilemma'svollediguiteentezetten.Ikzalproberen
metebeperkentotontwikkelingenenproblemen,waarvanikmeendatdezeiniedergeval
fundamenteel moetenwordenbeoordeeld.
TROP'S
DeomwentelingwerdingezetdoorhetMinisterievanEconomischeZaken.Inhetkadervan
dePerspectievennotaZuid-Limburguit1978,terstimuleringvandewerkgelegenheidindie
provincie,werdhettoerismealsbronvaneconomischebedrijvigheidnaarvorengebracht.
Deze invalshoek van de Perspectievennota werd overgenomen in de Nota Toeristisch
Beleid (1979)als algemenebeleidslijnvan hetzelfde ministerie. Indatverbandwerd aan
provincieseensomgeldbeschikbaargesteldomtoeristisch-recreatieveontwikkelingsplannen
te vervaardigen. Een eerste plan werd daarvoor in Limburg opgesteld, het ToeristischRecreatiefOverallPlan.Alleprovinciesvolgdenmettoeristisch-recreatieve ontwikkelingsplannen(TROP's).HefMinisterievanLandbouwenVisserijgingookmetsubsidieaandeze
planvormingbijdragenomnietdoorhetandereministerieopeenzijspoorgezetteworden.
DeTROP-woede, die in het begin van de jarentachtig ontstond, had een sterk ad hoc
karakter. Hetcommerciëleelementvoerdedeboventoonindeplannen,maaronduidelijk
washoedecollectievebelangenvanbeschikbaarheidentoegankelijkheidvanrecreatieve
ruimtebewaaktenhoecommerciëleimpulsengeëffectueerdkondenworden.Deplannen
waren een ambtelijke aangelegenheid en de bedrijven reageerden lauw (Bouman en
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Lengkeek, 1987).Inalledelenvanhetlandontstonden lokaleenbovenlokaletoeristischrecreatieve plannen (DeJong en Roelofsen, 1986). Eengevolgwas een concurrerende
opstellingvanprovincietegenover provincie,vanregiotegenover regioenvangemeente
tegenovergemeente.AlleTROP'sbijelkaarmiktenopeenklandiziewaaraangeengrenzen
lekentezijn. Ineenlaterefasezijnookbeter afgestemde plannenvoor samenwerkende
overheden tot stand gekomen en is de nadruk meer komen te liggen op de regionale
integratie.
Eenpositieveopbrengstwasenigeoplevingvancreativiteitindeplanvormingeneenbetere
communicatietussen overheid en bedrijfsleven. Dit laatste gold overigens hoofdzakelijk
voorgroterebedrijveneninvesteerders. Eeneenzijdigeffect wasdedaaruit resulterende
toenemende invloedvan grote ondernemers op het beleid (Maasplassen bij Roermond,
Parkland Brabant e.d.). Goede voorstellen van sterke bedrijven konden zelfs buiten de
TROP's omgehonoreerdworden (BurgersenBouman,1986).
DeTROP'szijnenerzijdsgeleidelijkgeïntegreerdindebestaandeplanningenweggeëbt.
Anderzijds heeftdetoegenomen interessevandeoverheidinhetbedrijfslevengeleidtot
een tweetal opties voor samenwerking en afstemming van overheid en markt: de
privatiseringendepubliek-privatesamenwerking.Ookdezetweetermen hadden,netals
TROP's, hetkaraktervantoverwoorden.
Privatisering
Metprivatiseringisnaarmogelijkhedengezochtombestaandetakenvandeoverheidover
te doen naar private partijen. Meestal is er sprake van dat bepaaldetaken (onderhoud,
beheer, exploitatie) door middel van verhuurcontracten aan particulieren worden overgedragen.Deoverheidkrijgtdaardoorminderonderhoudslastenenontvangtbovendienuit
deverpachtinginkomsten.Inruildaarvoorvraagtdeoverheideenlagehuur(somsslechts
symbolisch)ofdraagtzebijinonderhoudofinnieuweinvesteringen.Verhuurcontractenvan
korteduuroflangdurigeerfpachtcontractenhebbenvaakhetvoordeeldatdeeigenaar(i.e.
deoverheid) enige invloedblijft houden (Knijnenburg, 1988;Philipsen enBakker, 1989).
Somsverkoopt de overheid voorzieningen. Ook dan gebeurt dit tegen een relatief laag
bedrag om de private onderneming gunstige perspectieven te verschaffen voor een
renderende exploitatie (Philipsen en Bakker,op.cit.).
Met taakoverdracht wil de overheid zich ontdoen van financiële druk. Toch probeert zij
gelijktijdigeenzekerebemoeienistebehoudeninverbandmetdequasi-collectievefuncties
vanhaarbeleid.Ditvormteenbarrièrevoorveelondernemersomoverheidsvoorzieningen
overtenemen.Vooralvoorkleineondernemers.Voordegegadigdenvoor grootschalige
projectenkomteralscomplicatiebijdatgrotedelenmeestalnietcommercieelteexploiteren
zijn.Deondernemerneemtdanalleendeexploitabeledelenoverendeoverheidblijftmet
deonrendabele stukkenzitten.
Veelondernemershakenafvanwegedecomplicaties.Alleengrootschaligeondernemers
hebbenmacht omdeoverheden effectief met eisenvoorvrijeexploitatieteconfronteren.
Alszeietsovernemen,ishetmeestalophuncondities.Sommigeoverhedenzijndâârweer
beduchtvoor (PhilipsenenBakker, op.cit.).
Niet alleenbedrijvenzijnmogelijkepartijenbijprivatisering.Vooralopkleinschalig niveau
blijken non-profit organisaties, zoals verenigingen of stichtingen,geschikte partners om
zorgvoorvoorzieningenaanovertedoen(Knijnenburg,1988;Lengkeek,1989).Zezullen
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eerdergeneigdzijndanondernemersomzichtevoegennaardeoorspronkelijkedoelstellingenvandeoverheid.Ze hoevenookgeenwinstte makenenzijnmeestalgewendom
zichaanpubliekereguleringteonderwerpen.Delaatstetientallenjarenzijnverenigingen
minder exclusief geworden en hebben zij laten ziende zorg voor voorzieningen, zij het
meestal op een kwalitatief bescheiden niveau,te kunnen dragen (Berntsen e.a. 1990).
Verenigingen hebbenechtereenongewissebasis (plotselingedalingenindeelnemersinzet,ruziesensplitsingen),waardooroverhedenaarzelingenhebbenommetverenigingen
langdurige afsprakentemaken.
PPP
Publiek-private samenwerking werd rond 1986 in de toeristisch-recreatieve sector
geïntroduceerdalseennieuwwondermiddel(Kloppenborg,1987).Vormenvanstructurele
samenwerkingengedeeldeverantwoordelijkheidtussenoverhedenenparticulierepartijen
bestonden in feite al langer op allerlei schaalniveau's. De hernieuwde belangstelling
betekende vooral een toenemende activiteit van de overheid om hierin initiatieven te
ontplooien.
Publiek-privatesamenwerkingheeftindepraktijktweespecifiekeimplicatiesgekregen.De
eerste isdat samenwerking aanzienlijk soepeler verloopt waarde private partners grote
ondernemerszijndanwaardezekleinebedrijvenbetreft20.Detweedeisdatprivatepartners
zelden maatschappelijke, non-profit groepenzijn (verenigingen e.d.), maar commerciële
belanghebbenden.Metanderewoorden,zeverstevigendebandtussenstaateneconomie
binneneenkleinsamenwerkingscircuitwaarmoeilijkercontroleopisuitteoefenenvanuit
maatschappelijke belangen (DeWilde, 1989)21.
Gelijktijdig heeft de overheid geprobeerd financiële problemen op te lossen door zelf
zuiniger enefficiënter metdequasi-collectievevoorzieningenomtegaan,mettoepassing
van entreeheffingen, parkeergelden en kleinschalige profijtelijke elementen. Hier zitten
verschillendehakenenogenaan.Deoverheidheeftgeenorganisatievormdieoptimaalis
voorondernemen.Initiatiefendynamiekverhoudenzichslechttoteenambtelijkestructuur
enproceduresvandemocratische controle. Bovendien kunnen steeds interne conflicten
tussen commerciële doelen en het algemeen belang optreden. Er is een arbitraire
afbakening,nl.10%,diedeoverheidcommercieelmag(laten)exploiterenvaneengebied
datmetrijkssubsidietotstandisgebracht22.Onduidelijkblijftindepraktijksteedshoedeze
10%precieswordtgedefinieerd.
Tot slot van dit deel van mijn beschouwing zou ik willen stellen dat de recreatie zich
ontwikkeld heeft alsquasi-collectief goedzonderduidelijkheidomtrent decollectieve en
individueleaspecten.Delegitimeringvandecollectieve aspectenisgeleidelijk afgezwakt
(maatschappelijkeopvattingenovervrijetijd;eenrecreatieveruimte)enuitgehold(doorde
verzelfstandiging van natuur en milieu-argumenten). Door de toenemende nadruk op
keuzevrijheidheefthetrecreatie-aanbodsterkerhetkaraktergekregenvaneenindividueel
goed. Deongekende populariteit vande marketing-benadering, eenaanpak om aanbod
optimaalaftestemmenopdespecifiekevraagvandoelgroepen,versterktdezetendentie.
Het toeristisch-recreatieve aanbod krijgt daardoor iets inconsistents, zowel intern
(ontwikkeling, beheer etc.) als ten opzichte van concurrerende ruimte-aanspraken van
bijvoorbeeld landbouw (georganiseerd rond individuele goederen) en natuurbeheer
(georganiseerd rondcollectief goed).
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Ditveranderingsproces isveel minder hetgevolgvan maatschappelijke keuzendanvan
zichsluipendvoltrekkende ontwikkelingen envan machtsstrijdtussen belangengroepen.
Dekoppelingmettoerismeeneencommerciëleaanpakzijnvaakvormenvanopportunisme.Zezijnnietgepaardgegaanmeteenbetereafbakeningvanhetcollectievetegenover
het individuele aspect. Dehistorische 'morele' legitimatie isachterhaald door hetprimaat
vanhetvrijeindividubovendemaatschappijenvervangendoorpapierenstandaardsvan
deoverheid.Vervolgensgeldtde'amorele'vraagofindividuelegebruikersergenswelofniet
geldvooroverhebben.
Dezwaktevandeoverheidvloeitvooreengrootdeelvoortuithetgebrekaanargumenten
voor een collectief goed alsde recreatie en isdaarmee overgeleverd aandekracht van
argumentenvoorandere.sterkergefundeerdeoverheidsinspanningen.Hoeveelweldenkende
individuen ook in de overheidsorganen werkzaam zijn, ze zijn gevangen binnen een
hiërarchische,autoritairecontext,waarinmen'nietvoorz'nbeurtmagspreken'tot'horloges
zijngelijk gezet', 'financiële plaatjes zijn ingekleurd'. Geendiscussie wordt nuttig geacht
zolang iets'indepijplijnzit'enopbeslissingen magnietwordenteruggekomen,wanneer
deze 'een gepasseerd station' zijn. De paradox is dat om bij beslissingen (en dus
koerswijzigingen) te worden betrokken, men zich vaak noodgedwongen aan deze
gewelddadige codes van de bureaucratie dient te onderwerpen. De omwenteling in de
overheidspositie voltrekt zichbinnende invloedsfeer van deze bureaucratische context,
waarin fundamentele discussies als tekenen van zwakte worden gezien tegenover
concurrerendeoverheidsdoelen.

3

Dekoloniseringvandeleefwereld

Max Weber heeft in het deel Wirtschaft und Gesellschaft van zijn monumentale studie
'Grundriss der Sozialökonomik' gewezen op de geweldige invloed die bureaucratische
structurenhebbenopdemodernesamenleving(Weber,1925).Alindezevroeg-twintigsteeeuwseanalysekomenaspectennaarvorendiehiervoorophetspecifieketerreinvanhet
gebureaucratiseerderecreatiebeleidvandeoverheidzijngesignaleerd.Dewijzewaaropde
overheidofstaatsmacht hetkapitalistischproduktiesysteem,d.w.z.onze economie dient
isdoor eenandereaartsvader vandesociologie, Marx,benadrukt. Inbeider opvattingen
zit een belangrijk kritisch element. Jürgen Habermas heeft een inspirerende poging
ondernomenombeideinvalshoekenteverenigeninéénmaatschappij-kritischetheorie.Hij
geeft met zijn theorisch kader tevens een aanknopingspunt om de hier geschetste
ontwikkelingenteinterpreteren alsonderdeelvanalgemenemaatschappelijke processen
(Habermas, 1981). Hij ziet in navolging van Weber de verzakelijking van het
overheidshandelen en de overheersing van de collectieve waarden (gebruikswaarden)
door 'verkoopbaarheid' (ruilwaarden) als een gevolg van toenemende rationalisering
(Habermas, 1989:163).
RationalismewaseencentraledoctrinevandeVerlichting,indezinvanhetstandpuntdat
het individuele en sociale leven begrepen en gereguleerd kan worden vanuit evidente
principes,die direct uit de menselijke redevoortspruiten en niet uit het bovennatuurlijke
(Martindale, 1961:30).Dezeprincipesmakeneenbesluitvormingmogelijk,gebaseerdop
een open instelling ten opzichte bewijsbaarheid (empirische oriëntatie) en degelijke
redenatie(logica,zieookEtzioni,1988:144).Rationaliteit beheerst,volgensHabermas,in
toenemende en onomkeerbare mate de produktie en de daarvoor benodigde
maatschappelijke orde.Staat en markt zijnbeidevormenvan afstemming van menselijk
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handelen, die gericht zijn op materiële reproduktie van de samenleving, dus op fysieke
instandhouding (veiligheid, orde, ruil van goederen) van sociale verbanden. Met het
ontstaanvanmoderne,kapitalistischemaatschappijenwordenstaateneconomie steeds
sterkerbeheerstdoordoelrationeelhandelen.Zijkrijgendaardoor hetkaraktervanaparte
subsystemen.Deintegratievanelkvandezesystemenisnietafhankelijkvanintuïtie,geloof
of normen,maarvanformele,objectieve afspraken.
Systemen zijn georganiseerd rond de optimalisering van doeleinden. Het doelrationele
handelen heefttweevormen.Teneerste hetzoekenvande meestdirecte relatietussen
doelenverwezenlijking:hetinstrumentelehandelen.Specialisatieendifferentiatievloeien
uitdezerationaliseringvoort.Somsisechterdeverwezenlijkingafhankelijkvananderen(de
omgeving), waarvan hetgedrag niet met zekerheidtevoorspellen is. Daarom impliceert
rationalisatietentweedehetverbeterenvandeconditiesindeomgevingvoorhetwelslagen
vandoelverwezenlijking:strategischhandelen.
Hetvoortbestaanvandesamenlevingisnietalleenafhankelijkvanmateriëlereproduktieprocessen,maarookvansymbolischereproduktie.Dezezorgtvoor gemeenschappelijke
werkelijkheidsdefinities,waardooronderlingecommunicatie mogelijkwordt. Debasisdus
voor 'het sociale'. Communicatieve processen leidentot gedeelde opvattingen over wat
'waar'is(betrokkenopdeobjectievewereldvandefeiten:hetware),wat'juist'is(dewereld
van normen en tradities: het goede) en wat 'waardevol' is (de expressie van innerlijke
emoties,behoeften,ervaringenenbeleving:hetschone).Desocialemenswordtdaarmee
derhalvenietineenobjectiveerbare,maarineenintersubjectievewerkelijkheidgeplaatst.
Deze werkelijkheidsbeleving noemt Habermas de 'leefwereld'. De leefwereld is het
resultaat van communicatie en tevens de basis voor het communicatieve handelen.
Maatschappelijkedoeleindendiehetresultaatzijnvancommunicatief handelenweerspiegelendeintersubjectieve'moraliteit'.Doelen,diealleenvoortvloeienuitefficiënte(handhavingvande)systeemintegratievanstaatofmarkthebbendiemorelebasisniet:zebestaan
niet omdat we er een 'gevoel' over hebben, maar alleen omdat ze de kortste weg naar
realiseringvan reedsgesteldedoelenaangeven.
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Rationalisering
Voor een juist begrip van Habermas' tweedeling in systemen en leefwereld is het
noodzakelijk erop te wijzen dat concrete sociale structuren, zoals overheidsorganen of
bedrijven, niet zomaar gelijkgesteld mogen worden met de subsystemen 'staat' of
'economie'. Evenmin zijn intieme sociale verbanden als het gezin of een vereniging
hetzelfde als 'leefwereld'. Zijn onderscheid betreft primair de aard van de handelingscoördinatie.Elkesocialestructuurwordtgelijktijdig(zijhetinverschillendemate)beheerst
door systeem- en leefwereldprincipes. Habermas heeft daarmee geprobeerd om de
systeem-functionele benadering en de symbolisch-interactionistische benadering in zijn
theoretischraamwerkteverenigen.Vanbelangisteonderkennendatdeoverheidsorganen
ofbedrijveninveelsterkerematewordengestuurddoorsysteemgerichte handelingscoördinatiedanbijvoorbeeldhetgezin.
Rationaliseringvoltrektzich,volgensHabermas,indesubsystemenénindeleefwereld,zij
het ineenverschillendevorm. Habermasbetoogtdatdecoördinatievan hethandelen in
demateriëlereproduktiesteedsmeermetobjectieve,'empirische'middelentotstandwordt
gebracht: geld (de markt), en wettelijke regels (de staat). Empirisch wil zeggen dat de
invloed van deze middelen aan den lijve wordt ondervonden en niet van onderlinge
werkelijkheidsdefinities meer afhankelijk is. Dat niet steedsoverde legitimiteit van deze
middelenonderhandeldhoefttewordenmaakteenefficiënteorganisatievanhethandelen
mogelijk.
Derationaliseringvandeleefwereldvindtplaatsdoordatmensensteedsmeerbewustgaan
nadenken over legitimitertsterreinen van waarheid,juistheid en waarden. Men wordt in
toenemende mate kritisch ten aanzien van deze drie terreinen en moet meer en meer
onderhandelenmetelkaaroverwatwaar,juistofwaardevolis.Ditgaatgepaardmetmeer
tolerantieeneenafnemendegraadvanrigiditeit(Widdershoven,1987:124).Hetgaatook
gepaardmeteentoenemendedifferentiatievanopvattingen,oordelenenwaarderingen.In
derecreatieenhettoerismeuitzichditineengroteverscheidenheidaanwensen,oordelen
enpassiesvandoelgroepen.
Devoortgaande rationalisering van het doelrationele encommunicatieve handelen leidt
ertoe dat leefwereld, staat en markt verzelfstandigen, uit elkaar groeien en 'elkaar tot
omgeving maken'. Dit laatste betekent met namedatde subsystemen de (strategische)
neigingvertonendeleefwereldzodanigtebeïnvloedendatdezeoptimaalbijdraagtaanhet
voortbestaanvandezesubsystemen.Bijvoorbeeld,dereclamecreëerteenhogewaardering
vaneenartikelofeenkwaliteitmetalsdoeldaarmeedeverkooptebevorderen.Anderzijds
ondernemen individuen en groepen acties om staat en markt te laten functioneren
overeenkomstig hun ideeën over waarheid, rechtvaardigheid of schoonheid. Er is dus
sprake van uitwisselingen en wederzijdse beïnvloeding. Volgens Habermas heeft dit
geresulteerdineenaantalstandaardrollen,waarmeeaandeuitwisselingtussensubsystemen
en leefwereldvormwordt gegeven:
dewerknemersrol;dewerknemer onderwerpt zichaanhetproduktiesysteem,
enaandedaarmee mogelijkgepaardgaandevervreemdende aspecten, inruil
vooreenaandeelinwelvaart;
destaatsburgerrol;deburger laatbinnen eenkadervan vastgelegde
procedures ruimteaandeStaatvooruitvoerende macht inruilvoor uitoefening
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vanpolitiekecontroleondergarantiesvanopenbaarheiden collectieve
goederen;
decliëntenrol;de individu maakt aanspraak opallerleizorgende functiesvande
overheid,maaktzichdaarvanafhankelijk,waardoortraditionelevormenvan
ongelijkheid enafhankelijkheid echterwordenopgeheven (zorgvoor sociaal
zwakkeren);
deconsumentenrol;deindividudraagt bijaanhetfunctionerenvanhet
produktiesysteemalsafnemervanproducten,inruilvoordebevrediging die
productenverschaffen.
Deuitwisseling houdt steeds wederkerigheid, ruil, in.Enerzijds zijn de subsystemen, uit
overwegingen van doelrationaliteit, erbij gebaat dat de leefwereld zich voegt naar de
vereistenvanhetsysteemomzogoedmogelijktekunnenfunctioneren.Systemenbelonen
dit'zichvoegen'.Deleefwereldwordtinzekerezinschadeloosgesteldvooronderwerping
aan de doelrationaliteit van de subsystemen. Anderzijds vindt de doelrationaliteit zijn
oorsprong en rechtvaardiging in normatieve opvattingen uit de leefwereld. Waar deze
wederkerigheid niet meer goed functioneert en de leefwereld te zeer afhankelijk wordt
gemaaktvandesubsystemen,spreekt Habermasvan 'kolonisering'vande leefwereld.
Het problematische aan deze ontwikkeling is, aldus Habermas, dat de toenemende
doelrationeleontwikkelingvanstaatenmarktleidttota-moraliteit.Hetfunctionerenvanhet
subsysteem wordt eendoel op zich, waaraan het sociale levenwordt onderworpen. De
normatieve controlewordt bemoeilijkt doordatdeleefwerelddoortoenemendetolerantie,
overvloedaaninformatieenspecialisering'gefragmenteerd'raakt,zodatdewerkingvande
subsystemen moeilijk eenduidig kan worden getoetst. De machtsverhoudingen in de
samenleving,indemeertraditionelemaatschappijgesteunddoorhetgedeeldegeloofinde
bestaande orde, veranderen van vorm: ze worden vervangen door de macht van de
subsystemen,diezichdreigtteonttrekkenaanonzecommunicatievecontrole,maardiewel
opallerleimanierende leefwereld beïnvloedt.
Infeite ishiermeedeessentieaangegevenvanwat ikindevorigeparagraaf alscentrale
problematiek heb geschetst: om wiens belang gaat het bij het verschaffen van quasicollectieve of individuele recreatiegoederen en -diensten. Wordt er voldaan aan
leefwereldbetekenissen en -behoeften? Of is het toeristisch-recreatieve aanbod in
toenemende mate afgeleid van vereisten van efficiëntie en integratie van de twee
subsystemen?
DetheorievanHabermas leverteenaanzettotanalyse eninterpretatievande betekenis
van het toeristisch-recreatieve aanbod. Dit aanbod dient op grond hiervan te worden
begrepenalshetresultaatvandedriehoeksruiltussenleefwereldendetweesubsystemen.
Indevolgende paragraaf wilikdeze ruilvanuit drieperspectieven aaneen beschouwing
onderwerpen.

4

Groteenkleineruilinrecreatieentoerisme

Dedrieverschillendeperspectievengevendekadersaanwaarbinnen wetenschappelijke
ennormatievedebattenplaatsvinden.Mijnstandpunt isdatrecreatieentoerismeindeze
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debattenmoetenwordenbetrokkenomtoteenbeterefundamentelebeoordelingtekomen
vandeontwikkelingen indeze sector. Hetgaatom:
a.
hetperspectief vande interrelatietussenstaat enmarkt inde moderne
kapitalisitische maatschappij.Deverzorgingsstaat endaarbinnen optredende
problemen zijndaarvoor hetkader;
b.
het perspectief vande institutionele bindingentussenorganisaties,waarinde
wederzijdse beïnvloedingvansystemen enleefwereld gestaltekrijgt.Het gaat
daarbij inhetbijzonder omde relatiestussenoverheidsorganisaties en
georganiseerde belangengroepen. Hetbegrip (neo-)corporatisme staat hierbij
centraalengeeft aanbinnenwelkalgemeendebat hetperspectief kanworden
geplaatst;
c.
het perspectief vandevier uitwisselingsrollenvan Habermas,waarbij ikals
belangrijkcentraalthema naarvorenbrengdeverschuiving inbelang,dat aan
elkvande rollenwordttoegekend;vooraldeconsumenten-rol wordt aan een
beschouwingonderworpen alsdominante rolinrecreatie entoerisme;wanneer
vrijetijdwordtopgevat alsvrijheidtotconsumptiedienenrecreatieentoerisme
alsvormenvanvrijetijdbeoordeeldteworden inhet lichtvandeconsumptiemaatschappij.
a.
degrote ruilendecontradictie vandeverzorgingsstaat
Deverschuiving van staatsbemoeienis naar een groter aandeel van de markt wordt in
Nederlanddoorgaansgemotiveerdvanuiteen'crisis'indeverzorgingsstaat.Deverzorgendetaakdiedeoverheidopzichheeftgenomen,kannietgoedwordenuitgevoerdvanwege
onvoldoendefinanciëlemiddeleneneenontoereikendeorganisatievanhetbeleid.Eerder
in mijn betoog heb ik al aangegeven dat deze overwegingen ten grondslag liggen aan
veranderende taakopvattingen binnen het recreatiebeleid. Wat voor het recreatiebeleid
geldt,gaatinbelangrijkemateookopvooranderebeleidsterreinen.Vooraldezorgterreinen
bijuitstek,zoalshetverschaffenvanwelzijnsvoorzieningen,onderwijsfaciliteitenenculturele
voorzieningen zijn aanvankelijk ongebreideld uitgedijd en worden sinds enige tijd aan
voordurende besnoeiingenonderworpen.
Jolles(1988)heefthethuidigefunctionerenvandeverzorgingsstaatinNederlandgeanalyseerd.Hijconstateertdatdedoelstellingenvandeverzorgingsstaat inbelangrijkemateapolitiekzijnengeenideologischebasishebben.'Hetconceptvandeverzorgingsstaat richt
zichzozeertotallen,datgeenpolitiekestrominghetalsexclusiefeigencultuurgoedenals
eigenverdienste kanopvatten,dochevenzeer geenzich ergeheelvan kandistantiëren'
(idem:55).Metanderewoorden,delegitimeringvanhetbeleidisuitermatevaag.Iedereen
vindtdezorgfunctiebelangrijkenniemandgeeftpreciesaanhoebelangrijk.Geenpolitieke
partij kan op basisvan zo'n belang zich sterk maken. Debelangrijkste waarden van de
verzorgingsstaat zijnhetzichkunnenontworstelenaan'gebrek'enhetbiedenvangelijke
maatschappelijke kansen. Deverzorgingsstaat heeft zicheenoneindigetaakopgelegd.
Deconcretiseringvandit'onbeperkteprogramma'heeft inbelangrijkemateplaatsgevondenineensamenspeltussenoverheidenparticulieresector.Degegroeide situatiehoudt
tal van interne spanningen in: bepaalde deelbelangen zijn buitensporig uitgegroeid;
argumentaties zijnarbitrair ende politieke constellatieszijnzwak (kleine meerderheden,
moeizame accoorden, kabinetswisselingen).
Hettopzwarevandeverzorgingsstaat isvolgensJollesnieteenuitingvaneencrisis,dwz.
een acute en onvoorziene noodtoestand, maar een structuurkenmerk. De problemen
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vloeienvoortuitdeonbeperkte aardvandeverzorgingsstaat. Infeiteslaatditterugopde
door Habermas geconstateerde a-moraliteit van de subsystemen. De basis van de
verzorgingsstaatisdewelvaartsgroei:isermetdewelvaartsgroeiietsaandehand,danuit
zichdit inconjuncturelezininhetfunctionerenvandeverzorgingsstaat. Hetzoeken naar
oplossingen voor deze (pseudo-)crisis richt zich vooral op de instrumenten van de
verzorgingsstaat (bezuiniging, deregulering, vereenvoudiging, privatisering, toepassing
vanprofijtbeginsel,decentralisatie) ennietopdelegitieme(morele)basiservan.Ondanks
het feit dat vaak gesproken wordt over 'het einde van de verzorgingsstaat' is er alle
aanleiding om de huidige crisis te zien als een aanpassing van een yoortbestaande
verzorgingsstaat, die eenandere,soberdergedaante aanneemt (Schuyt, 1991).
Thoenes omschreef al in 1962 de verzorgingsstaat als '...een maatschappijvorm, die
gekenmerktwordtdooreenopdemocratischeleestgeschoeidsysteemvanoverheidszorg,
dat zich, bij handhaving van een kapitalistisch produktiesysteem, garant stelt voor het
collectieve socialewelzijnvanhaaronderdanen' (Thoenes, 1962).
De'verzorgingsstaat is volgens deze omschrijving een compromis tussen eisen van
economie en collectieve zorg. De omschrijving is betrekkelijk neutraal. Een scherpere
formulering zou zijn dat de staat zich niet alleen garant stelt voor het welzijn van haar
onderdanen,maarookgarantvoor hetfunctioneren (handhaving) van het kapitalistische
systeem (Offe, 1984).Dezorgisindezeoptiekeenvormvanpacificeringvantegenstellingen in de kapitalistische arbeidsverhoudingen. De staat beschermt de economische
produktiviteit en verzacht daartoe de sociale tegenstellingen door het verschaffen van
socialezekerheid,hetbeschermenvanarbeidsplaatsen,hetbevorderenvanmedezeggenschapengelijkheid(Wilensky,1981:186).Dezeafstemmingvaneisenvanhetmarktsysteemophetsocialewelzijnendeindividuelewelvaartvindtplaatsinallerleigestructureerd
overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid.Arendsen en Geul spreken in dit
verbandvande'groteruil',waarinallepartijenheteenszijnoverdeprocedureswaarbinnen
hun transacties plaatsvinden (Akkermans en Nobelen, 1983:63). De procedures zijn
verankerd inhetwettelijke systeemvandestaat. Enerzijds ishiermee hetwezenvande
maatschappelijkeverhoudingengekoppeldaandeverhoudingentussenstaat,kapitaalen
arbeid (Croutch, 1979en Pan'rtch, 1980 in:Akkermans enNobelen, 1983).Anderzijds is
kenmerkend aandeverzorgingsstaat datdeoverheidvanuit hetvoorgaande principeop
allerleidemocratischingebrachtewensenreageert.Zeisdaartoesteedsmeerafhankelijk
vaneconomischegroeiencollectievewelvaart.Hoemeerdeoverheidwilrealiseren,des
te meer financiën zijn vereist. Castells (in Whitsun, 1987) heeft een poging gedaan te
verklaren hoedezewensensteedsverdergroeien,zelfsverbuitenhetdirecteterreinvan
arbeidstegenstellingen. Zodra de staatsbemoeienis zichtbaarder wordt, gaan allerlei
belangenaansprakenmakenopoverheidszorg,zoalsvoorondersteuningvanactiviteiten
enverbeteringvandeomgeving,enwordtsteedsbewustergestredenommeerofminder
van bepaalde (quasi-) collectieve goederen. Vaak is daardoor de principiële rol van de
verzorgingsstaat verdwenen achter allerlei triviale rollen. 'Collective provision and consumption of the necessities of everyday life are integral to the structure of advanced
capitalism[],becausetheyareindispensabletothereproductionoflabourpowerbothon
adaily andagenerational basis' (Whitsun,1987:233).
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Hetopheffenvanzorg-transactiestussendestaatenmaatschappelijkegroeperingenroept
verzetvandezelaatstenop,doorgaansdirectgerichtopdeoverheid.Whitsun(ibidem)
meent dat het in wezen niet eens de bureaucraten zijn die met een pennestreek de
aangeganeverplichtingenopheffen.Hetterugschroevenvanpubliekeuitgavenisvolgens
hemveeleer het gevolgvande eisendiede economie oplegt aan hetstaatssysteem:
'....manydisputeswhichappeartopitlocalgroupsseekingtopreservetheenvironmentof
theirhomesagainstmunicipalofficialswhohavere-zonedtheirneighbourhood,orprojected
amotorwaythroughit,orfailedtoenforcepollutioncontrolbylaws,areonadeeperlevel
strugglesbetweenthedynamicsofcapitalaccumulationandthosewhomustliveinclose
proximitywithitsconsequences'(idem:239).Destaatzitalshetwareingeklemdtussende
eisenvandekapitalistischeeconomieendebelangenvandekwetsbareburgers.Offe
(1984)spreektinditverbandvande'contradictievandeverzorgingsstaat'.Enerzijdsmoet
de staat tegemoet komen aan de democratische aanspraken van burgers op
overheidsvoorzieningen.Anderzijdskandeoverheidzichnietonafhankelijkmakenvande
voorwaardenvoorhaarbeleid,dieineenvitaleeconomiegelegenzijn.ledereoplossingvan
deoptredendefinanciëleoforganisatorischecrisesvandeverzorgingsstaatgaatofwelten
kostevandedemocratieofwelvanhetkapitalistischemarktsysteem.
Inhetrecreatiebeleidwordtduidelijkdatdeoverheidinditdilemmaverkeert.Denadrukdie
delaatstetienjaariskomenteliggenopdeontwikkelingvantoeristischepotentiesindiverse
regto's.de'produd-ontwikkeling'.doorgaansuitdrukkelijkgemotiveerdvanuithetbevorderen
van de werkgelegenheid en inkomensvorming, geeft aan naar welke zijde van de
tegenstrijdigekantenvandeverzorgingsstaatmenoverhelt.Ditjaarkondigtzichheteinde
aan van overheidssubsidies voor het aanleggen van nieuwe recreatiegebieden ten
algemenennutte.Demarketingenmarktgerichtebenaderinghebbenbijhetbeleid,waarin
met het bestaande recreatie-aanbod wordt omgegaan, niet alleen een pragmatisch,
instrumenteel karakter, maar fungeren zelfs als ideologie. Met andere woorden, een
aanpakisgoedalsdezemarktgericht is.Dezeideologiewordtnietalleenomarmddoor
overheidsfunctionarissenenondernemers,maarookmeerenmeerdoormaatschappelijke
organisaties,dieinprincipealsbelangenbehartigers enwellicht alsopponentenvande
overheideenkritischehoudingzoudenmoetenhebbentenopzichtevandemachtvanstaat
enmarkt.
Derecreatieisgeenstrijdpuntvanbelangvoorgekozenpolitici(Planken,1980)eneen
weerwoordopdeommezwaaivanhetbeleidisnauwelijksteverwachtenvanuitdeofficiële
kanalenvanpolitiekecontrole.Devraagiswiedannogopkomtvoordedemocratische
aansprakenopoverheidszorgvoorcollectievewaardenenwaaromdebelangenorganisaties
zichzoweinigverzetten.In denuvolgendebeschouwingwildaaropingaan.
b.
corporatistischebindingen:dekleineruil
Derecreatieiseenwereldvanuiteenlopendeenvaaktegenstrijdige belangen.Voorde
meestevrijetijdsactiviteitenzijnwelverenigingenofanderecollectieveverbandenontstaan
omeigenvoorzieningentecreërenendebelangenervantebehartigen(HoggettenBishop,
1986). Het verenigingsleven is na de Tweede Wereldoorlog expansief gegroeid en
vervolgens gestabiliseerd (zie bijvoorbeeld Manders en Kropman, 1986). De
vanzelfsprekendheidvanbuiten-parlementairebelangenbehartigingindejarenzestigen
zeventig heeft daarvoor eengoedevoedingsbodemverschaft. Verenigingen enandere
belangenorganisaties wordengekenmerkt door een minof meer autonome positieten
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opzichte van staat en markt (Lengkeek, 1990). Men wil zelf dingen doen.Wat men wil
verwezenlijken sluit aan bij, om in Habermas' termen te blijven, de communicatieve
aspectenvandeleefwereld.Menzetzichinvoorwat menzelfbelangrijkvindt,de moeite
waard,leukof spannend.Enmenlevertzichdaartoe inbeginsel nietuitaandezorgvan
deoverheidofdeproduktievandemarkt.
Toch,ondanksdeautonomebasisvanbelangengroeperingen,zijnerallerleigeïnstitutionaliseerdebindingentussendezegroepenendeoverheid.Jollesmeentdaterzelfsgeen
strictetweedelingtemakenistussenoverheidenparticulieresector(idem:104).OokVan
Waardenwijstopdevervlechtingvanstaatenbelangengroepen.DezeciteertVan Doorn
overdevermengingvandestaat endemaatschappij 'metalsgevolgeensamenstelvan
netwerkenwaarindevervlechtingtussendetweeactorenintallozevormenisvastgelegd
enuit welks structuur endynamiek ieder beleid moet worden begrepen' (VanWaarden,
1987:174). Inde kapitalistische maatschappij bestaangeorganiseerde bindingen tussen
staat, markt (werkgevers) en samenleving (werknemers), die infeite het kader bepalen
waarin de hiervoor beschreven 'ruil' plaatsvindt. In onderhandelingen tussen overheid,
werkgeversenwerknemerswordenvervolgensallerleideel-overeenkomstengesloten:de
kleineruil.Diverseauteurshebbenditprocesvanruilbinnengestructureerdeoverlegsituatiesvan belangenpartijen aangeduid metdetermcorporatisme of neo-corporatisme (zie
Akkermans en Nobelen, 1983). Om een vast verband te creëren voor overleg worden
belangenorganisaties opgenomen in het beleidsvormingscircuit van de overheid. De
overheid'verplicht'hierdoordebelangenorganisaties aanzich.Menkomttotgezamenlijke
strategieën.Debelangengroepenkrijgenenerzijdsdirecteinvloedophetbeleid.Anderzijds
aanvaardt men inruilvoor deze invloed deoverheidsdoelstellingen en probeert men de
achterbanertoetebewegenzicheveneensdaarachtertescharen.Metanderewoorden,
deze ruilpacificeert ofdisciplineert deachterban.
Er isveel voor te zeggen dit corporatisme-perspectief niet te beperken tot het tripartite
overlegvanstaat,werkgevers enwerknemers (ziebijvoorbeeldVisser, 1980).Debalans
tussen staat, markt en samenleving wordt indeverzorgingsstaat op oneindigveel meer
terreinen bepaald. Corporatisme als concept kan dan ook worden toegepast op allerlei
soortenbelangengroepen (Beekmane.a.,1989).
De belangenvervlechting leidt tot consensus tussen tegengestelde partijen. Habermas
heeftzelfgewezenopdealomtegenwoordigebindingentussenoverheid/ondernemersen
maatschappelijke organisaties. Dit aspect is verder uitgewerkt door Kunneman (1989).
Dezewijsterop,dathetgevaarvan'koloniseringvandeleefwereld'nietalleenschuiltinde
directe rolrelatie tussen systeem en individu. Hij gebruikt Habermas' begrip van een
'interferentie-zone'tussen systeem en leefwereld,waarin aldus Kunneman institutionele
'dubbele bindingen' bestaan, waarbinnen werkelijkheids-, waarheids- en expressieve
opvattingenwordenvervormdendespanningentussensysteemenleefwereldalshetware
worden bedekt. Dubbele bindingen treden op in instituties, die noch de karakteristieken
hebbenvanformeleorganisaties binnen heteconomische ofpolitieke subsysteem,noch
de karakteristieken bezitten van informele structuren, waarin de leefwereld domineert
(zoals gezin, familie). Als voorbeelden daarvan noemt Kunneman scholen en
hulpverleningsorganisaties. Binnendezeinstitutiesspreektmendetaalvande leefwereld
(...weetje),maardoordegelijktijdigebindingaanhetsysteemtreedtereenbeïnvloeding
opvancommunicatieveprocessen.Infeiteishier,aldusKunneman,sprakevanstrategisch
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handelen,datvaak onbewust wordt uitgevoerddoorde representantenvandezeinstitutionele structuren. Dewelzijnswerker zalzichzelf niet graagzien als handlangervan het
systeem,maardraagtdaaraannochtansdirectbijdoorbevestigingvandesysteemvereisten.
Het corporatisme-perspectief past bijdeze bijna onmerkbare greep van de staat en de
marktopdegeoganiseerdesamenleving. Decontradictiesindeverzorgingsstaat kunnen
binnen corporatistisch overleg worden gecoördineerd (Wilenski, 1981: 192). In de
overlegsituaties ontstaat consensus, die zich uit in een gedeelde ideologie, gedeelde
doeleinden,opvattingen overwatjuist enhaalbaar is.Ambtenaar en belangenbehartiger
'zettendehorlogesgelijk'enwachten afwat 'erindepijplijnzit'. Deonderlinge bindingen
oefenenderhalve eenenorme invloed uit opdecommunicatieve processen. Kunneman
spreektzelfsover'schijncommunicatie'waarhijverondersteltdatdenormen,waardenen
voorstellingengeheelwordenbepaalddoordesysteemvereistenvanstaat enmarkt:'For
thevastmajorityofinhabitantsofwesterncountriesgettingaccessto'systemgoods',such
as jobs, consumptionarticles, healthcare and public benefits of political administration
doubtlessembodiesarealinterest,inthesenseofbeingargumentativelyjustifiableunder
conditions of communicative symmetry among participants. [..] But this is only half the
picture.Becausegenerallyonedoesnotgetaccesstosystemgoodsonone'sownterms,
but has to put up with the peculiar restrictions on the input-output relations between a
capitalistically organizedsystem andthe lifeworld (Kunneman,z.j.:8).
Inprincipekanhetbeïnvloedingsprocesookdeanderekantopgaan.Belangenorganisatie
verkerenechtervaaknietineenmachtspositieomdeoverheidbeslissingenaftedwingen.
Zezullenzicheerderenigszinsconformeren,indehooptochietsuithetoverlegteslepen.
Wiensbroodmeneet,dienswoord men spreekt.
Corporatisme, zoals hiervoor breed opgevat, kan worden toegepast op de toeristischrecreatievesector.Sindsdetweedehelftvande19eeeuwhebbenzichuitdesamenleving
vrijetijdsverenigingengeformeerd,dievooralnadeTweedeWereldoorlogeenexplicieterol
alsbelangenbehartigerszijngaanspelentenopzichtevandeoverheid(Linders-Rooijendijk,
1989). De Duitse bezetters hebben de corporatistische belangenbehartiging al sterk
aangemoedigdenherkenbaardergestructureerd(Beckers,1983a).Debedoelingdaarvan
wasonmiskenbaar hetverkrijgenvaneenstevigegreepopdeNederlandsemaatschappij.
In de jaren vijftig heeft de Nederlandse overheid zich ook actief met de vorming van
belangenplatforms bemoeid(Stichting Recreatie, 1983).In1958werdopinitiatief vande
overheideenvast overlegplatformvoordebelangenorganisaties gecreëerd,de Stichting
Recreatie. Dezevormdeopdiversedeelterreinenvande recreatieoverlegvormen,waar
particuliere belangen en overheid in continu gesprek waren met elkaar (Breed Overleg
Waterrecreatie, Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie en talloze ad hoc
groepen).InsamenhangdaarmeeontketendedeStichtingactiesterdisciplineringvande
achterban,metnameophetgebiedvannatuurvriendelijkgedrag(metactieszoalsWegmet
hetbosvarken,de BlauweTien,deGroeneTien,opgeruimd staat netjes).
Er zijn dan ook hechte relaties tussen overheid en organisaties zoals het Koninklijk
NederlandsWatersportVerbond,deNederlandseVerenigingvan Sportvissersfederaties
enlastbutnotleastdeANWB.Dezerelatieszijninverschillendematecorporatistisch.De
ANWB isvanwege de relaties enovereenkomst met deoverheid wel aangeduid als het
dertiende ministerie. Menhanteert dezelfdecommunicatieve codes alsde ministeries.

29

De belangenorganisaties hebben voor de overheid een betekenis als maatschappelijk
aanspreekpunt, maarbovendienzijnzijbelangrijkvoordelegitimeringvanhetbeleid.De
bevestigingenformaliseringvandebeleidssectorkaninzekeremateworden afgemeten
aanhetbestaanvanmaatschappelijke(sector)organisaties.Deorganisaties,zoalsbijvoorbeeld de Nederlandse vereniging van Sportvissersfederaties of de Stichting Recreatie
wordendoordeoverheidgaarneingeschakeldomvoorlichtendetakennaardeachterban
teverzorgen.
Deinvloedvandeveranderende overheidsideotogiedoet zichinde standpuntenvande
organisaties voelen. De ANWB, deels commercieel bedrijf, deels belangenorganisatie,
heeftzichaltijdvoorzichtigtenopzichtevandeoverheidopgesteld.Deveranderingvantoon
isbijdeStichting Recreatieduidelijker. Delaatstejaren heeftdezezichbeijverdvoor het
propagerenvande marktgerichte aanpakinde recreatie. Inhetprocesvantoenemende
verweving van overheids- en particuliere organisaties wordt er dwang uitgeoefend op
verenigingenomsteedsmeerte'professionaliseren'.Inzichtinhetfunctionerenvanregels,
marktgerichte bedrijfsvoering en de strategische onderhandelingen is noodzakelijk om
invloedopde staatendemarktsectortekunnenuitoefenen.Eenprofessionele instelling
wordt in de praktijk steeds meer een voorwaarde om tot de besluitvormingscircuits en
uitoefeningvantakentoegelatenteworden.OmindeterminologievanHabermasteblijven,
deverenigingensystematiserenmeebinnendecorporatistischeoverlegstructuren.Hierdoor
dreigenactiesvanverenigingsprofessionals zichaancommunicatie metdeachterbante
onttrekken. Decluborganisaties verkeren daarmee zelf direct ineen spanningsveld van
leefwereld-oriëntering ensystematisering (Lengkeek, 1990).
c.
derollen vanderecreant
Deontwikkelingen inrecreatieentoerisme latenzichtenslotteookbeschrijvenvanuit de
vieruitwisselingsrelaties ofrollen:dewerknemersrol,destaatsburgerrol,decliëntenrolen
deconsumentenrol. Derecreant ervaartde resultatenvandezeviervormenvanruilmet
desubsystemenstaateneconomietegelijkertijdalsverbeteringvanhetleefklimaat énals
vorm van schadeloosstelling. Humanisering van leefomstandigheden, liberalisering,
democratisering, welvaartsgroei en andere processen hebben geleid tot erkenning van
recreatiealseenrecht,eenmogelijkheid eneenvrijheidvoor iedereen.Tegelijkertijd zijn
recreatievekwaliteitenopgeofferdaandevooruitgang.Speciaalaangelegdevoorzieningen
moestencompensatiegaanbieden.
VooraldenaoorlogsesituatieinNederlandwordtgekenmerktdoorallerleiprocessen,die
dekwaliteitvandevoorrecreatiegeschikteruimteinhoogtempobegonnenteniettedoen.
De rationalisering van de landbouw is een eerste belangrijke reden om de recreant
genoegdoeningtegeven.Rationaliseringleiddetotruimtelijkefunctiespecialisatie.Agrarisch
gebied diende voor de landbouw geoptimaliseerd te worden. Landinrichting door
herverkaveling en efficiënte ontsluiting heeft veel recreatieve kwaliteiten verloren doen
gaan.Wegenwerdenvervangen,ofaanhunopenbarefunctieonttrokken.Slotenwerden
rechtgetrokken,oneffenheden indegrondgeëgaliseerd,houtwallengesbopt enrustieke
boerenhuizenvervangendoorbio-fabrieken (VanderVoet, 1989).Belevingswaarden en
toegankelijkheid voorde recreatie namenaanzienlijk af.
Ookdevoorderecreatiebelangrijkenatuurwaardenwerdenernstigbedreigd.Industrialisering
en milieuverontreiniging hebben fysiek-ruimtelijke kwaliteiten voor de recreatie verloren
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doen gaan. Mede onder invloedvan deze ingrijpende processen werd het behoud van
natuurwaarden eeninzetvan maatschappelijke actieeneendoelopzichzelf. Deneiging
ontstond om zoveel mogelijk alle menselijke activiteit inwaardevolle natuurgebieden te
minimaliseren, dus ook de recreatie. Waar recreatie en natuur voorheen hand in hand
gingen,werdenzijconflicterendebelangen.Groterecreatieobjectenzijnneergelegdomde
massale recreantenstromen afteleiden.
Toen met de voortschrijdende bevolkingsgroei de steden uit hun voegen begonnen te
barsten, ontstond een overloop naar het landelijk gebied. De verstedelijking heeft veel
recreatievekwaliteitaangetast.Ookisdeafstandtussenwoningen'buiten'vaakvergroot
doordeextensievenieuwbouwwijken.Medeonderinvloedvaneenruimtelijktoenemende
afstandtussenwoon-enwerkplekeneentoenemendewelvaartheeftdeautomobiliteiteen
gigantischegroeidoorgemaakt.Debedreigingvandezezijdebetreftrecreatievekwaliteiten
van de directe leefomgeving (congestie in de stad, lawaai, stank, onveiligheid van
speelgelegenheid,barrièrevorming) enrecreantenonderling (conflictentussen rondtoerders en rustzoekers).
Deopsommingvanditsoortontwikkelingenzounogkunnenwordenvoortgezet.Steedsis
metde kunstmatige aanlegvanvoorzieningen, infrastructuur ende inrichtingvan ruimte
geprobeerdomtegemoettekomenaandeonstane recreatieve knelpunten.
Devier rollenbepalen de positievan de recreant. Devrijetijd als hedendaags begrip is
historisch gezien aanvankelijk een direct uitvloeisel van de werknemersrol. Vrije tijd,
nadrukkelijkbinnendeindustrialiseringsprocessengemarkeerddooreenstrakkeorganisatie van de arbeid, wordt enerzijds functioneel als compensatie voor vervreemdende
arbeidsomstandigheden envoor hetherstelvanarbeidskracht. Dedaaruit voortkomende
betekenisvan recreatiewordttevenseeninstrument indepacificeringvan economische
klassentegenstellingen (Beckers,1983b).Anderzijdshebbenwerknemersgevochtenvoor
meervrijetijdalsemanciperendstreven.InOostbloklandenlijktdebetekenisvanrecreatie
nog steeds overwegend voort te vloeien uit de werknemersrol:vormingtot gezonde en
volgzame arbeidskrachten. Ook in onze huidige Westerse maatschappij is de werknemersrolnogrelevant.Verkortingenvanarbeidsduur(dustoenamevanvrijetijd)wordenniet
ingegeven door de behoefte aan meer vrije tijd, maar door overwegingen van
loonkostenbesparingenvergrotingvanwerkgelegenheid.Werkloosheidwordtbeschouwd
alsonverdiende tijd, die nietvrij magworden besteed,maaronderworpen is aan allerlei
beperkingenter beschermingvan arbeidsovereenkomsten.
Destaatsburgerrolwordtvooralnadelaatstewereldoorlogvanbetekenis.Recreatiewordt
als algemeen belang gedefinieerd. Alle burgers betalen via de belastingen aan de
collectievevoorzieningenmee.Recreatieenvrijetijdzijngeenaandachtspuntenvanbelang
in het politieke circuit, en er is daarom nauwelijks sprake van effectuering van de
staatburgerrol in actieve controle. Een systeem van regels en daaraan gekoppelde
financiering stimuleert de aanleg van recreatiegebieden. Veel van deze gebieden zijn
ontstaanomdatdesubsidiesloktenennietvanwegeeenmaatschappelijkenoodzaak.Het
a-morelevanhetstaatssysteemkomthiersterktotuiting.Recreatiedeskundigenstellenwel
eensdatderecreatievevoorzieningenjuisttotstandzijngekomendankzijeendesinteresse
vandepolitici.MetdecliëntenroldoeltHabermasvooralopderelatiestussenbureaucratie
enburgersophetterreinvansocialewetgeving (zorg)ensocialetherapie (welzijnswerk).
Dezelfdesoortrelatieskaninderecreatiewordenherkend.Decliëntenrolontstaatparallel
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aan de staatsburgerrol. Ontstaan uit een streven naar Verheffing' (zorg, heroriëntatie,
schadeloosstelling) van het volk, is het beleid in de naoorlogse periode gericht op het
scheppen van voorwaarden voor de menselijke ontplooiing. In de Beleidsvisie
Openluchtrecreatie uit 1977 (CRM,1977)werd hetverband metwelzijnexpliciet gelegd.
Hetwelzijnendeontplooiïngzijnonderwerpenvanzorggeworden,omdat,zoalshiervoor
beschreven,kwaliteitenenwaardenindebuitenruimteonderinvloedvanallerleiprocessen
verloren gingen. Sommige groepen in de samenleving zijn door die processen meer
gedupeerd dan andere. Een begrip als non-participatie wordt gebruikt om mogelijke
achterstandeninofhindernissenvoorontplooiïngteachterhalen.Participatieaanspecifieke
activiteitenisdenormennon-participatieisafwijkingdaarvan(Scheys,1983).Decliëntenrolgeldtmetnamevoordenon-participanten.Decliëntenrolheeftalsuitwisselingsmechanismegefaald.Hetgebruikvanvoorzieningendoordeachterstandsgroepenblijktvoortdurendachterte blijven (Vander Kruisen Manders, 1985;Kluppele.a., 1988). Ditfeit zou
kunnenwordenopgevatalseenaanwijzingdatdezgn.achterstandsgroepenveeleereen
ander, van de officiële norm afwijkend, vrijetijdsgedrag hebben en daardoor tot 'cliënt'
wordengemaakt (zieookSTEC,1989).
Deconsumentenrolwintdelaatste10jarenaanbelangalsuitwisselingsrelatieenlegitimatie
voor beleid (ziebv.Van Reekum, 1989).Deimpliciete redenering lijktdaarvoor alsvolgt.
Erzijnveelvoorzieningenaangelegdenaandeschadeloosstellingiswelongeveervoldaan.
Vooreenverdereuitbouwvanderecreatievemogelijkhedenzaldegebruikerdirectmoeten
gaanaangevenwatdezedaarvoorwilbetalen.Daarbijkomtdatopbrengstenuit recreatie
entoerisme de materiële reproduktie ten goede komen. Het economische subsysteem
profiteertervanendestaatalssubsysteemkrijgtmogelijkhedenomopbrengstendirectaan
te wenden voor het behoud en beheer van collectieve voorzieningen. Het accent in de
beleidsontwikkelingverschuiftdaaromnaarrecreatievevoorzieningen,diegemakkelijkals
individueelgoedkunnenwordenaangebodenendieeengrotematevanflexibiliteitbezitten
omintespelenopveranderlijkconsumentengedrag.Dezetendenswordtondersteundmet
deveelgehoorde stelling 'de recreant kiest voor kwaliteit' (waarvoor meer moet worden
betaald) en heeft 'veranderende, diversifiërende wensen' (wat een dynamische markt
mogelijk maakt). Derecreatieconsument moetmetbestedingsbereidheid latenzienwaar
zijn wensen en voorkeuren liggen. Dat dit principe van zogenaamde consumentensoevereiniteit (Broekman, 1988; Rothenberg, 1968) vantoepassing wordt geacht op de
recreatiesector isdemeestingrijpendebreukmethettraditionelebeleid.Hetuitgangspunt
wasaanvankelijk datgebruikersjuist niet instaatwareneen (economische) waarde aan
recreatievehoedanighedentoetekennen.Indenieuwevisievervalt,waarnietvoldoende
consumptie-zinblijktuithetgebruikspatroon (aldannietgepaardgaandmetbestedingen),
het bestaansrecht van het betreffende consumptie-goed. De consument streeft naar
nutsmaximalisatie.Waardiemaximalisatieisbereikt,isdemarktverzadigd.Daarinligtde
normatieveerkenningvandeconsument als'soeverein'entevenseenlegitimatievoorde
produktie. 'Deklantwilhet immerszo'.
Aandezienswijze datdesoevereiniteit vanderecreant debeste ruilsituatie biedt tussen
leefwereld en subsystemen valt tenminste in theorie het nodige af te dingen (zie ook
Rothenberg,1968).Hetgebruikelijke recreatieve overheidsbeleid heeft zichaanvankelijk
gericht op de keuzevrijheid. Keuzevrijheid is een begrip dat de mate aangeeft, waarin
alternatievenvoorhandenzijnenmenmiddelenkanaanwendenvoortransacties(Bergson
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in Rothenberg, 1968). Als we consumentensoevereiniteit plaatsen naast keuzevrijheid,
komenfundamenteledilemma's inbeeld.
Consumentensoevereiniteitenkeuzevrijheidhangenwelvaaksamen,maarzijninprincipe
onafhankelijk. Een aanbieder kan voldoen aan keuzevrijheid door veel alternatieven te
bieden, maar als niets daarvan goed voldoet aan bestaande wensen is de
consumentensoevereiniteit gering.Menkanimmersnietkrijgenwatmenwil.Wanneereen
aanbieder alleen zou aanbieden wat de klant wil, wordt de consumentensoevereiniteit
maximaal, maar kan de keuzevrijheid vervolgens worden ingeperkt. Men beschikt dan
alleenoverhetgeenmenopeenbepaaldmomentgekozenheeft.Ditkanproblematischzijn
alsnietsteedseennieuwproductkanwordengeboden.Hetgaatbijrecreatieentoerisme
doorgaans om fysiek-ruimtelijke hoedanigheden, die grote investeringen eisen en een
beperkte flexibiliteit hebben. De recreatieve beleving betreft veel elementen met een
geringeveranderbaarheid(landschap,natuur,wegenenwater,historischeaspectenzoals
oudegebouwenenmonumenten,socialekenmerkenalsfolklore,taal,traditie).Daarnaast
zijn er elementen die gemakkelijk kunnen worden veranderd (horeca, evenementen,
exposities,dienstverlening etc). Wanneer beleidgeheelafhankelijkwordtvandesoevereinerecreant,zaleenspecifiekekeuzelangdoorwerkenindeelementenmeteengeringe
veranderbaarheid.Hetgevolgiseenlangdurigebeperkingvandekeuzevrijheid.
Tweebijkomende problemendoenzichdanvoor.Ten eerste iserdevraag hoewe nog
kunnenvoldoenaandewensenvandesoevereinerecreantvandetoekomst.Hetproduct
kan niet altijd makkelijk worden aangepast. Ten tweede doen zich ook hier en nu
concurrerendeaansprakenvoor.Belangrijkemiddelenvoorrecreatiefgedragzijngeld,tijd,
ruimteeninzicht indemogelijkheden.Dezemiddelenzijnongelijkverdeeld. Daarbijkomt
dat kenmerkend voor recreatief-toeristisch gedrag is het voorkomen van tegenstrijdige
activiteiten die gelijktijdig beslag leggen op eenzelfde ruimte (druk tegenover rustig,
natuurlijktegenover gekunsteld,enzovoort). Devraag isdus in hoeverre alle soevereine
recreanten ergelijkelijk inkunnenslagenom hunuiteenlopendewensengehonoreerdte
zien. De bevrediging van doeleinden van de ene mens heeft doorgaans gevolgen voor
anderen,inpositieveof negatievezin.Omditdilemmaaantegevenwordtwelhetbegrip
Pareto-optimaliteit gebruikt. Dit betekent dat de uitkomst van het ene sociale proces
(overheidsinterventie, markt, private machtsuitoefening) beter is dan het andere als
tenminsteéénindividudaarinbeterafis,zonderdatdaarmeeeenanderindividuerslechter
vanwordt. Dekeuzeuit-tegenstrijdige-aanspraken envoorzieningenwordt doorgaans
gelegitimeerddoordemachtvanhetaantalofdeomvangvanmiddelen,diedeontvangende
partijbereid isinruilervoortegeven.Dit looptopweinigandersuit dan het rechtvande
sterkste,aldan nietduidelijktenkostevananderen.
Het isnietalleendenkbaardatdeenerecreantofconsument andereconsumenten inde
wegzit.Eenbelangrijkevraagisinhoeverreeensoevereineconsumentinheteigenbelang
handelt.
Teneerstezullendedoeleindenvandeconsumenteenzekerehiërarchievertoneneneen
verschillende betekenis hebben naarmatezedichterbij (bewuster) ofverderweg gelegen
(onbewuster) zijn. Debevredigingvanhetenedoelkanhetanderedoel indewegzitten.
Bijrecreatieentoerismegaathetomeencomplexvanzeerverschillendeervaringen.Een
belangrijkevraaghierbijisofhetconsumptievegedrag,indezinvanbestedingenofgebruik,
betrekkingheeftopdichtbijgelegen,inwisselbarewensen(pret,koopzucht,afwisseling)of
op de bevrediging van vitale wensen (rust, beweging, gezondheid, natuur). De directe
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keuzevoorveelenspannendeattractieskanleidentoteentransformatievaneengebied,
die menoplangeretermijn betreurt.
Ten tweede kan soeverein consumptiegedrag leiden tot uitputting van bronnen en
aantastingvandebegeerdekwaliteiten.Iedereenheeftbijvoorbeeldbelangbijdebeschikbaarheid van natuur, rust en een schone omgeving. Een gebruik door iedereen doet
daaraan echter afbreuk. Voor het behoud van algemeen gewaardeerde toeristischrecreatieve kwaliteiten is een zekere terughoudendheid nodig. Korte termijn gebruik
bedreigtlangeretermijnmogelijkheden.Devraagiswelkeconsumentdezeterughoudendheid
voordekortetermijnalseersteopbrengt.Ditsoortvraagwordtwel'aangeduidalshetzgn
'prisoners dilemma' (zieo.a. Barry enHardin,1982). Eenvergelijkbaar offer ishetzuinig
omspringen met energie. Het consumptieve gedrag wordt voor een groot deel beheerst
door een bewuste afweging van kosten en baten. Een offer zoals de genoemde
terughoudendheid kan als 'kosten' worden gezien. Mensen zijn geneigd om hun eigen
kostenteminimaliserenenanderentelatenopdraaienvoordekosten.Ditkomtomdatmen
meestalook niet eeneffect zietvan eigenbezuinigingen opde beschikbaarheid van het
gemeenschappelijke goed.Desoevereine recreant oftoerist zal hopendat anderen hun
autothuislaten,maarzelfzolangmogelijkgebruikmakenvandemobiliteitdiedeautobiedt.
Mobiliteitisimmerseenbelangrijkfacetvanhetvrijetijdsgevoel!Hetgevolgvanditbewuste
handelen in eigen belang voor de korte termijn, betekent dat de beschikbaarheid van
gewenste goederenop langeretermijn niet meeroptimaal is(zieook Olson,1981).

5

Naareencommunicatieve toekomst

Indeinleidingismetdriestellingendeproblematischeaardverwoordvanveranderingen
diezichindewereldvanrecreatieentoerismevoltrekken.Deeerstestellingoverdestille
omwentelingbetrefthetverstommenvanfundamentelediscussiesoverdeveranderingen.
De noodzaak van zo'n discussie vormde de kern van de tweede stelling. De
onwaarschijnlijkheidvanhetplaatsvindenvandezediscussiewerd indederdestellingin
verband gebracht met het strategisch moeras, waarin de overheidsorganisaties die
verantwoordelijkzijnvoor recreatieentoerismedreigenwegtezakken.
Met eenfeitelijke,maar globalebeschouwing heb ikeerst geprobeerddeze stellingente
onderbouwen. Daarna heb iktheoretischeconceptenendiscussiestehulpgeroepenom
deproblematische aardvandeveranderingen endaarmeevooralde noodzaakvaneen
fundamentele discussie te verduidelijken. Centraal staat de koloniseringsthese van
Habermas:detoeristisch-recreatieve transformaties staanonder een (te) sterke invloed
vanoverwegingenvanefficiëntieeneffectiviteit enwordenbeheerstdoordebelangenvan
materiële (re)produktiesystemen. Degevarendie hieruit kunnenworden afgeleid zijnde
onderwerping van de toeristisch-recreatieve wereld aan grillen van een controversiële
verzorgingsstaat,deabsorberingvanmaatschappelijketegenkrachtenindewereldenvan
staat en markt en een korte termijn denken waarin te veel verantwoordelijkheid over
ontwikkelingen wordt overgelaten aande,kortetermijngerichte,consument.
Dehandreikingdiedehiergebruiktetheoriebiedtisnogabstract.Opzichisdatnietergals
daarmeezinnigegewetensvragen worden opgeroepen.Zoals Munnichs het uitdrukt, de
theorie van Habermas levert 'geen receptmatig analysekader, maar een maatschappijtheoretischinstrumentarium meteenopenkarakter"(Munnichs,z.j.:20).Detheoriemaakt
duidelijk dat bij de beheersing van maatschappelijke processen gelijktijdig een verweer
aanwezigmoetzijntegenkoloniseringentegeneendisbalanstussenleefwereld(hetware,
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hetgoede,hetschone)endesysteemwereld(hetefficiënte,heteffectieve).Ontwikkelingen
moeten, met andere woorden, voortdurend gelegitimeerd kunnen worden vanuit de
leefwereld.
Aan het slotvan mijn beschouwing wil ikproberen enkele hoofdlijnen aante geven van
verweerdatgeleverdkanwordentegeneente sterkeinvloedvanbelangen,diezichvan
deleefwereld hebben losgemaakt.
Inplaatsvanstilte
Eenoplossing,dieHabermaszelfbiedt,is:continueinzetvancommunicatieofargumentaties
ineen'Machtsfreie'context,waaringeenmachtsongelijkheidspeelt,omtekomentotherafstemmingvanhandelingenvanmensenengroepen(-).Habermasbevindtzichhiermee
intweeopzichtenopgladijs.Teneerstezijn'Machtsfreie'discussiesonwaarschijnlijkwaar
sprakeisvanruilzoalsbeschrevenindevoorgaandeparagraaf.Binnenruilsituatieszullen
inhoudelijke argumenten steeds beheerst worden door belangen. Daarbuiten zullen
inhoudelijke discussies vrijblijvender zijn en mogelijk geen invloed hebben op feitelijke
ontwikkelingen.Tentweedeisdoorpost-modernistenalsFoucaultenLyotardgewezenop
de onbestaanbaarheid in onze tijd van een eenheid in wetenschappelijke
geldigheidsaanspraken. Wetenschap is volgens Dietvorst (inaugurale rede) zelfs postparadigmatisch.Erisderhalvegeengeheelvankenniseninzichtenmeerwaaropmenzou
kunnen vertrouwen om maatschappelijke vraagstukken te beoordelen en ingrijpen te
legitimeren. Siep Stuurman combineert beide overwegingen tot één negativistische
omschrijving:'Erisgeenobjectiefgelijkmeer.Sommigenzettenhunargumentatiegewoon
beterdoordananderenenwieergelijkkrijgthangtveelalafvandemachtsverhoudingen,
daarachterisernietsmeer'(Stuurman,inBoelens,1988:78).Habermas,hoezeerhijhet
ook eens is met de stelling dat onze wetenschappelijke kennis en normatieve inzichten
gefragmenteerd zijn, pleit voor een 'reconstructie van het moderne', gebaseerd op een
dialectiek van vertoog en tegen-vertoog. Kleefmann (1984) heeft deze gedachtengang
overgenomenendeplanningaangeduidalscontextwaarindezedialectiekeenplaatskan
vinden. Planning isinzijnoptiek eenzoekinstrument waarmee algemeente aanvaarden
eindbeelden kunnen worden verkend. Eindbeelden zijn hier voorstellingen van een
toekomst,dieeentoetssteenzijnvoorbeslissingeninhetheden.Behalvewetenschappelijke
grondenkunnendezebeeldenookeenintuïtieve,creatievebasishebben.
Boelens(1988)vindthetideevanHabermas'vertoogentegen-vertoog,alsookKleefmann's
planningalszoekinstrumenttevrijblijvend.Hijisvanmeningdatindebeleidsvorming een
juridischverankerdeplaatsmoetwordeningeruimdvoortoekomstgerichteargumentatieen
tegenargumentatie. Wetenschappelijke vakgebieden moeten daar als 'waakhond' (Buit,
1978)enalsbemiddelaarfungeren.Inhetbeleidsprocesmoetdaaromeen'commissievan
communicatie' een plaats krijgen om ruimte aan deze functiesteverschaffen (Boelens,
idem).
Het signaleren van de problematische kanten van ontwikkelingen, zoals een 'postmoderne'onmachttegendezakelijkeargumentenvanmateriëlereproduktie,betekentniet
automatisch het kunnen geven van oplossingen. Boelens brengt de argumentatie weer
teruginhetmachtsspel.Devraagisofwedaarmeenietterugzijnbijaf:hetcynischebeeld
zoals Stuurmanschetste.
Ikwilechternogeenoverwegingtoevoegen,diekrachtzoukunnengevenaanhetverweer
tegendekobniseringvandeleefwereld.Eenaangrijpingspunt zoukunnenliggeninderol
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vandedeskundigeninhetalgemeenendedoorhengehanteerdetechnologie.Materiële
reproduktiewordtbijuitstekgedragendoordeskundigen.Datvloeitvoortuitdegeneigdheid
omdezereproduktiezorationeelmogelijktemaken.Derationeleomvormingenbeheersing,diededeskundigheiduitmaken,vormenpreciesdekernvandeomschrijving,dieMok
geeftvantechnologie.Mokvattechnologieopals'hetdoor middelvanrationelekennis
beheersenvanmenselijkhandelenmethetoogopdetransformatievannatuurlijkedingen
invoordemensbruikbarezaken'(Mok,1982:29).Technologieis,metanderewoorden,een
complexvankennis,gerichtopinput-outputefficiëntie(transformatie,zieookHughes,z.j.)
eneffectiviteit(beheersing).Technologiewordtnietineersteinstantiebeheerstdoorvragen
naarhetwaarheidsgehaltevanhaarkennis,demorelebetekenisofdecreatievewaarde,
maardoorinstrumentaliteit,ofzoalsLyotardhetnoemt'performativity' (Lyotard,1984in
Hughes,z.j.). Deultiemetoetsvoor technologie isof het oplevert waarvoor hetwordt
ingezet.Succesvervangthetcriteriumvanlegitimiteit.
Technologieënzijnverbondenmetbolwerkenvandeskundigen,bestaandeuit'beroepen
en organisaties die centraal zijn voor de technologie-ontwikkeling en -overdracht. Via
beroepenenorganisatieswordtbeslistwelkekennistotbruikbarekenniswordtbestempeld
enindegangbaretechnobgieopgenomen.Erisgeenvrijzwevendekennisontwikkeling
meer,losvanhetbolwerk'(Mok,1987).Dezebolwerkenontwikkelenhuneigenmaatstaven
voorsucces,waarmeeinfeitenieuwewaarhedenwordengeconstrueerd,dieookonze
wetenschappelijke denkbeelden gaan beheersen: '..the application of technology to
sciencebringstosciencethegoalsofeffiencywhichchangethecriterionoftruth,viaproof,
from right andwrongtoperformativity. ForLyotardthe majorformof competencehas
becomeusefulness;isitsaleable,aretheskillsoperational?'(Hughes, op.cit:13).
Eenbijdrageaanhetverweertegendeovermachtvaninstrumentaliteit kanzijnomde
relatie tussen technologie en wetenschap om te draaien. Niet technologie moet de
wetenschapbinnensluipenencriteriavansuccesgaanbeheersen,maarwetenschapmoet
methaarspecifiekecriteriadetechnologiesturen.Efficiëntieeneffectiviteit moetenheel
bewustinverbandwordengebrachtmetbredeinzichteninoorzaakengevolgen,ethieken
esthetiek.Inplaatsvaneentegenstellingtussenfundamentelewetenschapenerzijdsen
technobgieanderzijdsdienteen'kritischetechnologie'tewordenontwikkeldwaarinhet
haalbare steeds met hetwenselijke wordt geconfronteerd. Dedialectiek,door Boelens
bepleit binnenhetkadervaneenspecialecommissie,kanopdezewijzeeenintegraal
onderdeelwordenvandecompetentievandeskundigenenhunbijdrageaandemateriële
reproduktievanonzemaatschappij.Deskundigenwordenverantwoordelijkedeskundigen,
eenkritischtechnologischekennisvormthungeweten.Bewustheidvandeimplicatiesvan
het handelen geven een oordelend moment aan technobgie die verder gaat dan
'performativity'. Destatusvanvakgebieden alsplanning,ontwerp, inrichting enbeheer
moet daarom nadrukkelijk niet alleen worden ontleend aan succes van efficiëntie en
effectiviteit, maar ook aan andere criteria, afkomstig uit de leefwereld. Permanente
fundamentele discussies in directe relatie tot een optimale technologie maken de
omwentelingeninonzesamenlevingminder'stil'danzenudreigenteworden.
In de volgende hoofdlijn vân verweer wil ik proberen aan te geven hoe de kritische
technologieeenbijdragekanlevereninconcretesituatiesvanruiltussenstaat,markten
maatschappelijkegroepen.

36

Aanvaardbare verandering
Uitgaandevaneenkritischetechnologiediemaatschappelijkestructurenalshetwarevan
binnenuitblijftsturen,ligthetvoordehandomnietzondermeernaarnieuwestructurente
zoeken, maar nate gaan in hoeverre inbestaande structuren een betereverbinding tot
standkankomentussenprocessenvan materiëleensymbolische reproduktie.
Eenbelangrijkeconcreteopgavedaarbijisdatsteedsinsituatiesvanmaatschappelijke'ruil'
bepaaldwordtwatdebalansisvaneenevenredigeuitwisselingofgenoegdoening.Deze
balansisnooiteenabsolute,maarkanalleenwordenvastgesteldineen intersubjectieve
aanvaardingvanwatalsprobleemwordtgezien(hetware),wat eengewenste oplossing
is(hetgoede) enwattegemoet komt aanmaatschappelijke betekenenissen en beleving
(het schone)'. Pas als deze balans is vastgesteld kan tevens de kritieke grens voor
kolonisering worden bepaald. Kolonisering is niets andersdan het overschrijdenvan de
grensvanhetaanvaardbare.HetdooronderanderenPosewitz(1984)gehanteerdebegrip
van 'limits of acceptable change' verwijst naar deze grens, waarbij biotische en
maatschappelijke waarden worden bedreigd. Het in het Brundtland rapport aangereikte
begripvanduurzameontwikkelingverwijst eveneensnaarveranderingen,dieop langere
termijn nog steeds maatschappelijk aanvaardbaar zijn (Brundtland, 1987).Ter illustratie
van de dialectiektussen leefwereldnoties en succesvolle technologie binnen bestaande
structuren wil ik vier voorwaarden geven waaraan de rollen van staat, markt en
maatschappelijke groeperingentenminste zouden moetenvoldoen.
Teneerste,eengoederegieendeStaatalsregisseur.Meerdanthanshetgevaliszalde
Staatzichdienenbezigtehoudenmethetbewakenvanhetfundamentelevertoogentegenvertoog23.Bevorderingvanwelvaartmoetwordenafgezettegenaanvaardbaregenoegdoening voor onderwerping aan het produktiesysteem (zie: werknemersrol). Inhoudelijke
discussies mogen niet als lastigworden afgedaan of bedekt onder strategische, wollige
beleidstermen.Hetalgemeenbelangiseengemeenschappelijk gedefinieerde richtingen
begrenzingvanveranderingen.DeStaatblijftdedemocratischgecontroleerdehoedervan
hetcollectievebelang.Ditiseenalgemeneopgavevanhetdemocratischfunctionerenvan
deparlementairedemocratieineencomplexesamenleving.Deburgerrolmoetindesector
vanrecréâtieentoerismenadrukkelijkovereindwordengehouden.Optimaleopenbaarheid
zou kunnen worden versterkt door meer beeldende communicatie over de waarde van
gebieden en optredende veranderingen. Televisieprogramma's als Ontdek je plekje,
Kerkepad en Van Gewest tot Gewest tonen aan dat er een groot potentieel is om
maatschappelijkebelangstellingtemobiliseren.Daarnaastisaandachtvoorbelangen,die
nietdoor krachtigebelangengroepen naarvoren kunnenwordengebracht, eenaspect in
dezefundamenteletaakinverbandmetdecliënten-rol.Hetisinditbesteknietmogelijkom
de taakopvattingen, taakverdeling tussen overheidslagen en instrumentarium verder
concreet uit te werken. Het gaat er hier om dat er een criterium gevonden kan worden
waaraanconcrete uitwerkingen kunnenworden getoetst.
Het voeren van 'regie' impliceert meer dan passief,voorwaardenscheppend beleid. De
overheidmoetdeuitkomstenvanhetmaatschappelijkkrachtenveldnietafwachten. Regie
betekent:creativiteit, een inhoudelijk idee,een goede 'cast', het inbeweging zetten van
spelers,bezielingenoverleg.Hetcreatievemomentisindesectorvanrecreatieentoerisme
juistzobelangrijk! Detransformatievanonze ruimte indezinvanduurzaambehoudvan
kwaliteiten,delocatievankwaliteitenendeontwikkelingvanwaardevolle ruimtenbepaalt
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deemotioneleomgevingvantoekomstigegeneraties.Deregisserendeoverheidzorgtvoor
basiskwaliteiten endramaturgie.Zijbedient hetpubliek, maarverrijkt hettevens.
Ten tweede, politisering op een beleidsniveau, waarop directe onderhandelingen met
maatschappelijkegroepenmogelijkzijn.InhetverlengdevanderegisseursrolvandeStaat
en met behulp van creatieve ontwikkelingsscenario's kunnen alternatieven voor de
toekomst inzichtelijkgemaakt. Dezeinzichtenkunneninzetwordenvoorraadplegingvan
ofparticipatiedoordeplaatselijkeofregionalebevolking.Besluitvormingbeperktzichniet
totdebolwerkenvandeskundigen,maarwordtonderwerpvanbredepolitiekekrachtmetingen
overdegewenstetransformatievandegemeenschappelijkeruimte.Denadrukligthiernog
sterkopdesymbolische reproduktie.
Ondernemers,inwoners,entoeristischebezoekerskunnendescenario'stoetsenaanhun
eigen wensen envoorkeuren (Zwaan e.a. 1989). De overheid draagt zorg voor een zo
helder mogelijke politieke besluitvorming en inbreng van de betrokkenen. Dit soort
processen zijn nooit makkelijk endoorgaans bronnen van conflict. Toch kunnen ze een
duurzaamdraagvlakcreërenvoorhetbeleid,mitsaanhetonderhandelingsprocesvoldoende
ruimte wordt gegeven (Edwards, 1990; Endenburg, 1990). Het proces van lokale of
regionaleonderhandelingkanbijdragenaanplaatselijkevariatiesenalgehelediversiteitvan
hetrecreatieveaanbod.Dedemocratischgecontroleerde,regisserendeoverheidhoudtde
totalebalansvanbelangen indegaten.
Ten derde, samenwerking tussen publieke en private partijen.Zodra uit de vorige twee
genoemde voorwaarden duidelijke richtingen voortkomen die men wenst in te slaan,
kunnen de betrokken actoren (overheid, bedrijfsleven, sociale groeperingen) een
samenwerkingsorganisatieinstellenenmandaterenomontwikkelingeningangtezettenen
tebegeleiden meteenzoefficiënt mogelijkeprojectorganisatie. Demateriële reproduktie
staat hiercentraal,maarblijftverbonden aanvoorwaarden van legitimatie.
De samenwerkingsverbanden kunnen bijvoorbeeld in het leven worden geroepen rond
nadertedefiniërenproblemen.Vanvitaalbelangisominverbanddaarmeeeersttebepalen
wieerallemaalbelanghebbendenzijn.Deprobleemdefiniëringmoetplaatsvindenopgrond
van openbaarheid, overheidsregie en plaatselijke politisering. Een voorbeeld van deze
benadering kan gevonden worden in de beleidsnetwerken-benadering van Glasbergen
(1989).Omtevoorkomendatdeinhetlevengeroepenbeleidsstructureneengeheeleigen
levengaanleiden,moetenvoortgangenuitkomstenregelmatigwordenbeoordeeldaande
handvancommunicatievemomenten.
Tenvierde,tegenbeweging.Waardevorige drievoorwaarden vooralgezocht zijn inhet
kader van de burgerrol en de cliëntenrol, is tegenbeweging vooral het terrein van de
consumentenrol.Nietalleenbewustkoopgedrag,maarjuistookkritischebeoordelingvan
gebodengoederenenkwaliteiten,engeorganiseerdetegenbewegingentegeneenzijdigof
ongewenst aanbod, moeten de positie van de consument tegenover de dwang van het
produktiesysteemversterken. Belangengroeperingen, media, lectuur op het gebied van
vrijetijdsbesteding, en onderwijsinstellingen kunnen er toe bijdragen dat consumenten
bewust overbetekenissen engevolgenvan recreatieentoerisme nadenken.
Kritischeconsumentenzijnnoodzakelijkvoorbewustegedragskeuzen,communicatieover
normatieve opvattingen en gemotiveerde inbreng in besluitvormingsnetwerken. In het
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recenteverledenishetbevorderenvankritischconsumentengedragverrevaneenvoudig
gebleken.Indebeschouwingenoverdeconsumentenrolenhetcorporatismeisaangegeven
waarom.Eencentraleopgavevoorgeorganiseerdebelangengroepenis,evenalsvoorde
overheden,devormingvangefundeerdevisiesopdeontwikkelingvanonzegemeenschappelijkeruimte.Opditgebiedligtnogveelbraak.Doordeveelalbeperkteopvattingvaneigen
belangenendirectheidvandebelangenbehartiging(juridischverzet,adhocmachtsmobilisering)isdeinteressebijbelangengroepeninomvattendeengefundeerdevisiesbeperkt
(Remmers,1987).Tochzijnerhoopgevendeaanzettengeweest,waaringeorganiseerde
groepenhunbelangenbehartigingonderbouweneninkadereninmeeralgemeneoverwegingen.Sommigegroepencombinerenditmetvoorlichtingaanenpogingentotvormingvan
derecreantoftoeristtotverantwoordelijkeburgers24.
Deviervoorwaardenzijnslechtsglobalevoorbeelden,dieverdermoetenwordenaangevuld
enuitgewerkt.Veelhangtafvandebewustheidbinnenruilsituatiesdateenbalanstussen
belangenmoetwordenvastgesteld,dieoplangeretermijneenaanvaardbareruimtelijke
kwaliteit garandeen". Devier voorwaarden illustreren ruilsituaties, die elkaar onderling
conditioneren.Vooraanvaardbareomwentelingenmoetendanooktweesoortenbalansen
wordenvastgesteld:eenbalansbinnenruilsituaties,eneenbalanstussenruilinhetkader
vandewerknemerrol,deburgerrol,decliëntenrolendeconsumentenrol.
Deomwentelingdiezichalsgevolgvanallerleiruilprocessenvoltrektkanaldusuitdesfeer
vanstiltewordengehaald,wordenuitgebalanceerdendaaromzogoedmogelijkworden
ontdaanvanbedreigendetendentiesopdelangeretermijn.
Eensterkargument
De ontwikkeling van het recreatief-toeristische beleid heeft niet geleid tot een brede
erkenningvanhaarobjectalseenvandemeestcentraleaspectenvanonzehedendaagse
samenleving.Beckerssignaleerdein1978datrecreatiesociobgieenvrijetijdssociologie
'zeker nietdehoofdvertrekken'vandesociobgiebewonen (in Rademakers,1978:338354).HijciteerdeinditverbanddeBritParker,dieonderanderehetvrije,onverplichtende
karaktervandevrijetijdendeveelvormigheidvanhetfenomeenerverantwoordelijkvoor
steldedatmenvrijetijdniettotdeserieuzeproblemenrekent.Heteconomischprofijtvan
hettoerismeheeftsindshetbeginvandejarentachtigdestatusvanhetbeleidsterreiniets
opgevijzeld. De toeristische sector heeft inmiddels becijferd dat ze kwantitatief de
landbouwsectorovertreft.Beleid,belangenenwetenschaphebbennochtansalleverzuimd
omhetbelangvanrecreatieentoerismevoldoendeeneenduidigzichtbaarte maken.
Habermaswijtdekoloniseringvandeleefwereldopallerleiterreinenaandefragmentering
vandeleefwereld.Menonderkentdaardoordebedreigingenniet.Naastelkaarbestaan
verschillendemaatschappelijkekadersvangeloof,kennisenovertuigingen.Dezeworden
gedragendoorverschillendegroeperingen,diezichveelalooknoguitdrukkelijkvanelkaar
wensenteonderscheiden.Deskundigenopallerleiterreinen(zoalsreligie,politiek,kunst,
wetenschap) vormen zeer uiteenlopende werelden. Binnen de wereld van
vrijetijdswetenschappenbestaansub-eenhedenvanscholenenparadigma's.
Een belangrijke opgave voor de wetenschap is meer inspanning te leveren om de
maatschappelijkebetekenisvanrecreatieentoerismeaantegeven,enomdeverschillende
invalshoekenenmeningsverschilleninbeeldtebrengenenmetelkaarteconfronteren. De
dialectiekmoetookeenfundamentelezijn.
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Daarbijmoetsteedsdeinvloedvanallerleimaatschappelijkeprocessenopdebetekenisgeving aan recreatie en toerisme worden betrokken. Onder invloed van wiens belang
voltrekken zich de processen,die het belang van recreatie entoerisme bepalen? Ook
ontwikkelingeninbeleid,enevenzeerindewetenschap,moetenobjectvanonderzoekzijn
omdat daar onstane waarheden een grote invloed hebben op het leven van alledag
(Kunneman, 1986:305). De kritischetechnologie en detegenbewegingen moeten hun
voedingsbodemvindenindefundamentele wetenschap.
Metdediscussiesrondhetbeleidsterreinlijkteenkloottezijnontstaantussenenerzijdsde
overheid en het bedrijfsleven met hun nadruk optoegepast onderzoek en anderzijds de
academischewereldmethaarfundamenteelonderzoek. Enkelejarengeledenverklaarde
eentopambtenaartegenoveruniversiteitsbestuurders inWageningendatdeoverheidniet
verantwoordelijk isvoor fundamenteel onderzoek naar recreatie en toerisme. Daarmee
werdde fundamentele kennisontwikkeling minof meerverbannen naar de ivorentoren.
Toegepastonderzoekisindeafgelopenjareninruimemateuitgevoerd.Hetheeftdoorhet
versnipperdeenadhockarakterdesectornietveelverdergebracht metkennisoverhaar
eigenpositie.Fundamenteelonderzoekbijdeuniversiteitenkomtnogonvoldoendeopgang
alsgevolgvandeteruglopendebudgettenendemoeizame,maarnoodzakelijkeuitwisselingmet hettoegepaste onderzoek.
Als er een argument nodig blijft om de recreatie en het toerisme als maatschappelijk
vraagstukenalsbeleidsterreinsterktemakenzaldateeninhoudelijkargumentmoetenzijn.
Niet alleen hetvrijblijvende plezier endeontspanningvan nu levende mensenzijn inhet
geding (al dan niet als genoegdoening voor hun inzet in de samenleving), maar de
transformatiedieonzebeleefbare ruimteondergaat. Eensterkeregievanontwikkelingen
kan alleen worden gefundeerd op diepgaand inzicht inde aard en legitimatie van deze
ontwikkelingen.
Beckers publiceerde eens een artikel onder de titel 'Tussen vrees en hoop' over de
ontwikkelingvandevrijetijdinvoorgaandeperioden.(Beckers,1983b).Daarinbeschreef
hijdevreesvande burgerlijke elitevoor.misbruikvandevrijetijddoorde massa.Aande
anderekantsignaleerdehijdehoopopverheffingvandemassadooreducatieenvorming,
waarvoordevrijetijdjuistderuimteschiep.DekoloniseringsthesevanHabermasleverteen
veelmeeromvattendeenbijnaoverdonderendegrondvoornieuwevrees.Hoopzullenwe
moetenputtenuiteennietaflatendestrijdtegenstilleomwentelingen,uitinzichtindeaard
vandebedreigingenenuiteeninhoudelijkediscussieoverwiensbelangendeomwentelingen
teweegbrengen.
Noten
1
Ziem.n.RijkdienstvoorhetNationalePlan(1950),Doelmatigevacantieaccommodatie.DenHaag:Staatsdrukkerij.Opvallendindezenotaisdathet
maatschappelijke overwegingengeeft,maardaterweinigconcretebeleidsvoornemens
in staan.
2
Hetgaathieromzowelfysiekeverouderingvanallerleiaanwezige elementen,alsom
functioneleveroudering,d.w.z.hetinonbruikrakenvanelementenenhetontstaanvan
behoefte aananderssoortige.
3
ZiebijvoorbeelddeontwikkelingvanParklandBrabant,waaroverhedenendegrote
bedrijvenalsDeEfteling,LandvanOoitetcsamenwerken.
4
Menhoeftmaardelaatstejaargangenvandevakbladendoortenemenofde
aanwinstenlijstenvandevakbibliothekendoortelopenomteziendatkritische
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5

6

7
8

9

10
11
12

13
14
15
16

beschouwingenoverdeontwikkelingeninprivatiseringencommercialiseringvan
recreatievoorzieningen nagenoegontbreken.
EenuitzonderingisdestudievanPhilipsenenBakker,maardezeisnietvanuithet
beleidgeëntameerd,maarvanuitdeuniversiteit.Onderzoeknaarde relatietussen
kwaliteitenbeheer(Zuurbier, 1991)inopdrachtvanhetMinisterievanLandbouw,
NatuurbeheerenVisserij,eneenaantalprovinciesenrecreatieschappen,richtzich
vooraldeverbeteringvanbeheersefficiency, gegeveneenstandaardkwaliteitsmaat.
Eenduidelijk,maargefingeerdvoorbeeldvaneendreigendetransformatieis
opgenomeninhetboekvanVanReekum(1989),Derecreantalsklant.Hetgebiedzal
indetoekomsteenverbeeldingzijnvanzgn."authentieke"natuurhistorischewaarden,
ofwelvandeoppervlakkigheidvanderecreatieve consumenten-cultuur.
Vooreeninteressantebeschouwingoverditonderwerp,ziebijvoorbeeldMacCannell,
1989;Leiper,1990).
Transformatievanplaatsenenobjectentotbezienswaardigheden kwamvoorheentot
standopbasisvansociaal-cultureleprocessen,zoalshethumanisme (benadrukking
vansporenvandeklassiekewereld),deVerlichting(waarderingvandenatuur),de
Romantiek(hetpittoreske)etc.Ziebv.ookAdler,1989).
DeStructuurvisieOpenluchtrecreatie (CRM,1977)geldtnogsteedsalsvoorbeeldvan
eeninhoudelijkeonderbouwingvanhetbelangvanopenluchtrecreatie.Inallerlei
publicatiesvandeStichtingRecreatieindezestigerenzeventigerwordenhetnuten
deverantwoordingvanderecreatieverkend(Swart,1983).
Ookalwasrecreatienieteenterreinvanapartepolitiekeinteresse(Planken,1980),
tochwerdhetbeleidontwikkeldbinnendecontextvanhetwelzijnsbeleid,watweleen
politiekitemvandeeersteordewas.
Ziebijv.deverdelingvanruimtelijkefuncties indeVINEX(1990).
Ziebv.enormestimuleringvanheteco-toerisme,wanneerdeopbrengstenuitstijgen
bovenandere,meerdestructievevormenvanexploitatie.Wanneer hettoerismemeer
opbrengtdanhoutproductiewordtzelfshetregenwoudgespaard.
Eennogsteedswaardevolleaanzettoteenkritischebenadering,waaraanikhierwil
refereren,maardiebinnenhetacademischecircuit isgebleven,isdecollegereeks
CapitaSelecta 1978-1979"Grenzenvanrecreatievegroei"(1979).Indeinleidingvan
gebundeldecollegebijdragenwerdendriedilemma'sgeschetst,dieaanactualiteitnog
weinighebbeningeboet:
hetdilemmavanplanningvoorvrijheid(keuzevrijheidi.r.t.denoodzaakvanordening)
hetdilemmavanpubliekeversusprivatebelangen
hetdilemmavanmensgerichteversusnatuurgerichteplanning.
Eeninteressant relaasvandena-oorlogseontwikkelingisdatvanBarendvan
Griethuysen(in:Stichting Recreatie,1983).
DitblijktbijvoorbeelduitdeonderwerpendiedoorhetOSO(Overleg
Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie) ophaarhalfjaarlijkse conferentiesaande
ordewordengesteld.
Eenbelangrijkeaanzethiertoewerdalindedertigerjaren gegevenindeCongrès
InternationauxdeArchitecture Moderne,waarinrecreatiealsapartefunctienaast
wonenenwerken.
Ziebv.dedoelstellingenvandeVerenigingtotBehoudvanNatuurmonumentenofde
samenvoegingin1958vanhetWerkcomitéNatuurbehoudenRecreatieenhet
"NederlandsCentrumvoorVacantieenvacantierecreatie"totdeStichtingRecreatie.
Paslatergroeienrecreatieennatuurbehouduitelkaar.Deverzelfstandigingvannatuur
alswaardeopzichleidtertoedattoegangtotnatuurlijkegebiedensteedsmeeraan
restricties(vooriedereen!)wordtonderworpen.
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18

19
20
21
22
23
24

Recreatie-activiteiten kunnenonderlingsterkrivaliserendzijn.Rustige,extensieve
activiteitenkunnenwordengehinderddoorsportieve,intensieve(ziebv.Zwaan,e.a.,
1990).
Eristoengekozenvoorvoorzieningen,dieaanslotenbijhetgedragspatroonvan
stedelijkegezinnenmetkinderen,meteenbeperktinkomen,ennietvoorbijvoorbeeld
hetgedragspatroonvandetoenmaligeelitedooraanlegvanextensievejachtterreinen
ofgolfbanen.
InVanderVoet(1985:43)wordtalgeopperd:"Sluithetbegrip[behoefte] aanbijde
recreatiebehoeftenvandebevolkingofaanbijeenbeleidsbehoeftevanambtenarenen
politici?"
Vgl.bv'.deervaringenvanhetMaasoeverproject (kleineondernemers) metdievan
ParklandBrabant(groteondernemers);zieookDeWilde(1989).
HetMaasoeverproject richtzichopdeontwikkelingvaneengrootschalig
watersportareaal,terwijldelocalewatersportverenigingen bijdezeontwikkelinginfeite
buitenspelkomentestaan.
Hetgaathieromrecreatiegebieden,diezijnaangekochtenaangelegdovereenkomstig
dePlanningsprocedureOpenluchtrecreatie (PPO).Dezebeperkingvan10%
commercieelexploiteerbaargeldtvooreenperiodevan20jaarvanafde aanleg.
ZiebijvoorbeelddeCommissieLangeTermijnMilieubeleiddievoorhetmilieu
fundamenteleverkenningenheeftuitgevoerdals"eenpogingtotvooruitzienvanwege,
respectvoorhetnageslacht"(CLTM,1990:VII).
Bijvoorbeeldveelhengelsportverenigingenbrengenhunledeneenmeermilieu-bewust
gedragbij.Toeristenorganisatieswijzenophetrespectdathunklantenzullenmoeten
opbrengenvoordebevolkingwaarmentegastis.DeStichting Recreatieprobeertde
recreatievevorminginhetonderwijs inhoudte geven.
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Commodificatieenruimtelijkeorganisatie:
pleidooivooreenkwaliteitsbeleidvoorrecreatieentoerisme
J.F.B. Philipsen enJ.L.M,vander Voet
1
Inleiding
DesterkebemoeienisvandeNederlandseoverheidmetrecreatie(entoerisme) heeft na
de Tweede Wereldoorlog in belangrijke mate gestalte gekregen in ruimtelijk beleid.
Omvangrijketerreinenzijnspecifiekingerichtalsrecreatiegebied.Strandenentoeristische
attractiepuntenzijnbereikbaargemaakt.Bossenennatuurterreinenzijnvoorderecreatie
toegankelijk gemaakt. Steden en dorpen zijn mede uit oogpunt van recreatieve en
toeristischebelevinggerevitaliseerd.Deoverheidsinterventie isvooralgelegitimeerddoor
hetuitgangspunt,datallegeledingenvandebevolkingingelijkemateaanrecreatiemoeten
kunnendeelnemen,ongeachthunwoonplaatsenongeachthuninkomen.Ditisnogsteeds
éénvande hoofddoelstellingen inhetvigerende recreatiebeleid.
Sinds het eindvan dejarenzeventig heeft veel discussie plaatsgevonden over de wijze
waaropdezedoelstellinggerealiseerd kanworden.
EnerzijdsgeeftderijksoverheidindeBeleidsnotaOpenluchtrecreatie 1991-2010aan,dat
hettekortenbeleidvandejarenzestigenzeventigplaatsmoetmakenvooreenopkwaliteit
gericht recreatiebeleid.OokindeVierdeNotaoverdeRuimtelijkeOrdening (1988)ende
VINEX(1990)iseenkoersuitgezetvoorhetlandelijkgebied,waarbijgestreefdwordtnaar
instandhoudingenverbeteringvanruimtelijkekwaliteit.Dezedrienota'sschetsentesamen
hetruimtelijkbeleidskader,datrichtingmoetgevenaanhettoekomstige Structuurschema
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie.
Anderzijds is er sprake van zich sterk wijzigende verhoudingen tussen overheid en
particulieresector.MetBestek'81starttehettoenmaligekabinetvanAgteenomvangrijke
heroverwegingsoperatie, die vooral gericht was en is op een vermindering van de
collectieveuitgaven,deafslankingvanhetambtelijkapparaateneenvereenvoudigingvan
de regelgeving. De staat trekt zich terug ten gunste van het vrije marktmechanisme.
Daarmeewordtderuimteintoenemendemateonderwerpvanruilprocessenindecontext
van eenkapitalistische economie. Bijafwegingsvraagstukken over ruimtegebruik spelen
kosten-batenverhoudingen eensteedsbelangrijkere rol. DitproGeswordt wel aangeduid
met het begripcommodificatie (Beckers envander Poel,1990;Kelly, 1991).
In deze bijdrage staat de vraag centraal, in hoeverre dit commodificatieproces op
gespannen voet staat met het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Wijkt de ruilwaarde van
ruimteopdevrijemarktafvaneendefinitievanruimtelijkekwaliteit,diehetresultaatisvan
een maatschappelijke discussie? Deze vraag is bij het maken van keuzen voor hef
recreatiebeleid door de rijksoverheid tot dusverre onbeantwoord gebleven. De overheid
kiestvoor kwaliteit, maargeeft nietduidelijk aanvoorwelke kwaliteit.
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Inparagraaf 2ishetprobleemnadergedefinieerd.Hierbijisgebruikgemaaktvanhetdoor
Lengkeekeldersinditboekgepresenteerdetheoretischekader.Opbasishiervanzijnvier
vragengeformuleerd,diebeantwoord moetenwordenom hetgeschetsteprobleemopte
kunnenlossen.Inparagraaf 3tot enmet5iseenaanzet gegeventotbeantwoordingvan
dezevragen.Inparagraaf 6wordenaanbevelingengedaanvooreenkwaliteitsbeleidvoor
recreatieentoerisme.

2

Commodificatie enruimtelijke organisatie

Omdediscussieoverruimtelijkekwaliteitinzijnvollebreedteaandeordetekunnenstellen
dient het door Lengkeek gepresenteerde theoretische kader te worden uitgebreid. Dit
analysekadermaaktgebruikvandetheorievanhetcommunicatievehandelenvanJürgen
Habermas. Habermas maakt onderscheid ininstrumenteel (doelrationeel of strategisch)
handelenencommunicatief handelen.Communicatief handelenishandelenopbasisvan
werkelijkheidsdefin'rties,diehet resultaatzijnvancommunicatietussenmensenoverwat
waar,waardevolenjuistis.DezewerkelijkheidsbelevingnoemtHabermasleefwereld.Om
in onze complexe samenleving niet telkens weer te moeten onderhandelen over de
legitimiteit van alle handelingen zijn empirische middelen geschapen (zoals geld en
wettelijke regels) omeenefficintere organisatievan het handelen mogelijkte maken.Dit
heeftgeleidtothetontstaanvantweeapartesubsystemeninonzemaatschappij,staaten
economie,diegekenmerktwordendoordoelrationeelhandelen.Kleefmann(1991)noemt
dit institutionaliseren van onderlinge betrekkingen tussen mensen maatschappelijke
organisatie. Naast maatschappelijke organisatie onderscheidt hij fysieke organisatie.
Hieronderverstaathijallenatuurlijkeprocessen,dieonderanderedebetrekkingentussen
hetbiotischenabiotischsubsysteemreguleren.Indewerkelijkheidvanalledagzijnbeide
vormenvan organisatie onverbrekelijk met elkaar verbonden envormen zetezamen de
maatschappelijk-fysiekeorganisatie.
Volgens Kleefmann (1991) kan de maatschappelijk-fysieke organisatie als het produkt
worden gezien van twee regulatieprincipes. In de westerse wereld bepaalt het
organisatieprincipevandegeleidemarktinhetalgemeendemaatschappelijkeorganisatie.
Centraal staat hierin de werking vande kapitalistische economie,die gekenmerkt wordt
dooreenongebreideldeexpansiedrangendynamiek.Kleefmann(1991)geeft-innavolging
van Vermeersch (1990) - aan,dat het normen- en waardenpatroon binnen de moderne
samenleving deze ontwikkeling niet alleen legitimeert, maar ook in belangrijke mate
stimuleert en zo de expansietendens verder aanzwengelt. De staat vervult daarbij een
regulatiefunktie.Zijverzorgtdeschadeloosstellingvoordeonderwerpingvandeburgeraan
dedoelrationaliteit vanheteconomisch subsysteem (Habermas, 1981).
Defysiekeorganisatiewordt bepaald door een natuurlijk regulatieprincipe. Aangenomen
wordtdathetnatuurlijkeregulatieprincipegerichtisopdeontwikkelingvanleven(Kleefmann,
1991).pmdat denatuurlijkesystematiek nietafhankelijkisvanmenselijkhandelen,wordt
ertenaanzienvan natuurlijkesystemengesprokenvaneenvermogentot zelforganisatie
ofzelfregulatie.
Onder ruimtelijke organisatieverstaat Kleefmannvervolgensde maatschappelijk-fysieke
organisatie, zoals deze zich in haar ruimtelijke dimensies manifesteert. Daarbij kan
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ruimtelijke organisatie worden opgevat als proces en als toestand; als het ruimtelijk
organiseren en als het eindresultaat van ruimtelijke organiseren. Binnen de ruimtelijke
organisatie zijn de onderscheiden subsystemenvan betekenis en speelt de gelijktijdige
werkingvandetwee regulatiemechanismen eenrol.
Met behulp van dit theoretisch kader kunnen een tweetal maatschappelijke processen
worden onderscheiden. Kwaliteitsbeleid voor recreatie en toerisme zal in elk geval
oplossingen moeten aandragen voor de problemen,die uit deze twee processen voortvloeien:
Staat eneconomiegroeiensteeds meer uittot subsystemen,diede neiging
vertonende leefwereldzodanigtebeïnvloeden,dat dezezogoed mogelijk
voldoet aandevereistenvan hetvoortbestaanvandezesubsystemen.
Het problematischevandezeontwikkeling is,datdooreentoenemende
complexiteit vanonzesamenleving (toenemendetolerantie,overvloed aan
informatie,specialisering) delegitimiteitvandoelrationeel handelenvanuit
normatieve opvattingen steedsmoeilijker isvastte stellen (zie bijdrage
Lengkeek). Ditbetreft ookdewenselijkheidvanoverheidsbemoeienis,danwel
marktbemoeienismetde recreatie. Beckers (1983) noemtdit hetdilemma van
deplanningvoorvrijheid:hetzoekenvandejuiste middenwegtussen een
laissez-faireliberalisme,waarindevrijetijdgeheelonderworpen isaande
werkingvan het marktmechanisme eneenvolledigondergeschikt makenvan
devrijetijdaanpolitiekedoeleinden.Doorhetterugtredenvandeoverheiden
hetversterkt toepassenvan marktprincipeszalde ruimtelijkeorganisatie meer
en meerwordenbepaalddoor machtsuitoefeningvan het economisch
subsysteem enmindervanuit hetpolitieksubsysteem. Door hetontbreken van
eengefundeerdediscussie indeleefwereldover recreatieve en ruimtelijke
kwaliteit ishet moeilijk,zonietonmogelijk omdewenselijkheidvandeze
ontwikkeling inteschatten.
Het maatschappelijke organisatieprincipe gaat intoenemende matedomineren
tenkostevan het natuurlijke regulatieprincipe. Mensen interveniëren steeds
meer indenatuurlijke sytematiek,zodat zelfsdezelforganisatie van natuurlijke
systemen inbelangrijke matedoor menselijke regulatiewordtovergenomen.
Het problematischevandezeontwikkeling is,datduurzaam gebruikvan het
substraat afhankelijk isvan hetvermogentot zelfregulatievaneen natuurlijk
systeem. Uitditoogpunt zoudenwe hetvermogen totzelfregulatie dekans
moetengevenomovereindteblijven (Kleefmann, 1991). Deinvloedvande
mensopdenatuur moetwordeningeperkt enbegrensd (Kerkstra, 1991).
Daarbijdienttewordenaangetekend datde mensniet alleentegenover, maar
ookalseengeïntegreerd onderdeelvaneennatuurlijk systeem moet worden
gezien.Zo isookderecrerende mensineenzichwijzigende natuurlijke
omgeving steedsopzoek naar eengeschikte mogelijkhedenvoor het hebben
van recreatieve ervaringen (Cableen Udd,1990). Degenoemde
maatschappelijkedynamiek enexpansiedrang brengt nietalleende natuurlijke
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zelfregulatie ingevaar, maar bedreigt eveneens hetvoortbestaanvaneengroot
aantal informele recreatieve activiteiten.
Omaantekunnengeven,hoebovenstaandeproblemenkunnenwordenopgelostdienen
devolgendevragentewordengesteld:
Wat iswaar?Welkeontwikkelingenvindendaadwerkelijk plaatsophet gebied
vande ruimtelijkeorganisatievan recreatie entoerisme?
Wat iswaardevol? Hoewaarderen recreantenentoeristende ruimtelijke
organisatie? Watzijnessentiële randvoorwaarden?
Wat isjuist?Zijndeontwikkelingen ophetgebiedvande ruimtelijke organisatie
goedvooronzesamenleving? Wat moet het referentiekader zijnopbasis
waarvandejuistheidvanontwikkelingenkanwordenbepaald? Met andere
woorden:hoezouruimtelijkekwaliteitvoor recreatie entoerisme moeten
worden gedefinieerd?
Hoe iszorgtedragenvoor ruimtelijkekwaliteit? Welkevorm moet ruimtelijke
organisatieaannemen?Watbetekent ditvoorpubliekeenprivatepartijen?

3

Dewaarheid:veranderingeninderuimtelijkeorganisatievan
recreatieentoerisme

Inhetonlangsverschenenrapport Multiplex (Projectteamzonering,1990)zijndeontwikkelingeninderuimtelijkeorganisatievanhetlandelijkegebiedinNederlandsamengevatin
debegrippenfragmentatie,uniformeringenvervaging.Dezeprocessenzijnzondertwijfel
ookvan invloedopde ruimtelijkeorganisatievan recreatie entoerisme.
Fragmentatieishetverdwijnenvanfunctioneleenvisuelesamenhangeninhetlandschap.
Zo ishet recreatievegebruik indevoorbijgaandedecennia steedsmeer teruggedrongen
totenkelegeïsoleerdeenclavesinhetlandelijkgebied:demonofunctionelerecreatiegebieden
endevrijtoegankelijkebossenennatuurreservaten.Dezezijnvanuitdewoongebiedenen
deverblijfsrecreatieterreinentevoet,metdefietsofmethetopenbaarvervoervaakslecht
(lees:fysiek niet, nietveilig,nietviaaantrekkelijke routes) bereikbaar.
Uniformeringishetverdwijnenvanverschillenindeverschijningsvormvanhet landschap
alsgevolgvancultuurtechnischemaatregelen.Dezezijnerveelalopgerichtdeverschillen
in bodemeigenschappen te laten verdwijnen of verminderen om gelijkmatige
produktievoorwaardentescheppen.Dedifferentirendewerkingdiedebodemeigenschappen
haddenophetgebruikendaarmeeindirectophetlandschapisdaardoorminderdominant
geworden.
Vervagingishetverdwijnenvandehistorischeidentiteitvandeverschillendelandschapstypen.
Dezeveranderingeninderuimtelijkeorganisatieontstaandoorprocessenbinnenénbuiten
de sector recreatieentoerisme.
Ontwikkelingen buitendesector recreatieentoerisme
Buitendesectorrecreatieentoerismezijnopzijnminstvierdynamischeontwikkelingente
onderscheiden.
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Allereerstisersprakevanvoortdurenderationalisatieenintensiveringvandelandbouw.Dit
heeft onder andere vorm gekregen ineengroot aantal ruilverkavelingen. Indit verband
constaterenVanderVoet enHaak (1989)onder andere,dat:
alsgevolgvan hetgereedkomenvan 113ruilverkavelingentussen 1972en
1986intotaal ruim7.500kmonverhardeweg isverdwenen en4.500km
verhardeweg istoegevoegd.Volgensbeide auteurszijnjuistde onverharde
wegenvancruciaalbelangvoorvelevormenvan recreatie,zoalswandelenen
paardrijden;
alsgevolgvanwaterhuishoudkundige ingrepen (grondwaterstandsverlagingen
enaanlegvankunstwerken) barrièreszijnontstaanvoor allerleivormenvan
routegebonden watersport;
door hetontstaanvanindustriëleagro-landschappende recreatieve
belevingsmogelijkhedenvangrotedelenvanhet landschapzijnafgenomen.
Tentweedeneemtdemobiliteitvoortdurendtoe.Ditgaatgepaardmeteenuitbreidingvan
hetverkeerswegennet.ZoconstaterenVanderVoetenHaak(1989)eensnelletoename
vandelengtevanautosnelwegenvan940kmin1970tot1980kmin1980eneenietsminder
snelletoenamevandelengtevanverhardewegen.UitonderzoekvanSpijker(1989)blijkt
datdeaanlegvandeautosnelwegA1overeenlengtevan17kilometerheeftgeleidtoteen
afnamevanhetaantaldoorgaandewegenenpadenopdittrajectvanruim80%.Omdathet
verkeerswegennet geen gelijke tred heeft gehouden met de groei in de mobiliteit, is er
eveneens een groei in de verkeersintensiteit te constateren. Om deze reden ervaren
ongemotoriseerdevormenvanverkeerverhardewegenalssteedsonveiliger. Deaanleg
van fietspaden levert voor recreanten slechts ten dele een verbetering op, omdat het
fietspadennet eensterk utilitair karakter heeft: ruim 60%vande fietspaden was in 1988
gelegenlangsverharde wegenenslechtscirca25%hadeenvrijliggendtracé.
Tenderde isersprakevanverstedelijking meteentoenemend ruimtebeslag.
Tot slot leidt hetinstellenvannatuurreservaten inveelgevallentoteenbeperkingvande
toegankelijkheid voor de recreatie.Wijkomen hier lateropterug.
Inhetalgemeenkanwordengestelddatfunctiesmeteenlageruilwaarde,zoalsnatuuren
informelerecreatie,voortdurendonderdrukstaanvanfunkties meteenhoge ruilwaarde,
zoals landbouw, industrie enverkeer. Functies met een hoge ruilwaarde zijnderhalve in
hogematebepalendvoordeuiteindelijkefunctioneleindelingvanderuimte.Functiesmet
eenlageruilwaardewordenteruggedrongentotversnipperde restlokaties.
Fragmentatieontstaateveneensomdattijdensdebesluitvormingoverruimtelijkeorganisatie
de complexiteit van ruimtelijke problemen niet wordt erkend. Dit heeft tot gevolg dat de
ruimtelijkeorganisatiewordtafgestemdopeenbeperktaantaldeelbelangen,terwijlandere
belangen (alsbehoudenontwikkelingvanrecreatieve,ecologische en cultuurhistorische
waarden) nietwordenmeegenomen.
Ontwikkelingen binnendesector recreatie entoerisme
Binnendesectorrecreatieentoerismewordteensteedsgroteraandeelvanderuimtelijke
organisatie bepaald door handelingen en beslissingen van het particuliere initiatief en
steedsminderdoorhandelingenenbeslissingenvandeoverheid.Enerzijdsisersprakevan
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eentoenemende interessebijhetparticulierebedrijfslevenvoordevrijetijdsmarkt.Anderzijdsisersprakevaneenterugtredende rijksoverheid.
De toenemende interesse van het particuliere bedrijfsleven heeft geleid tot een sterk
groeiendaanbodvanparticulierevoorzieningenendiensten,dat steedsmeer aanspraak
maakt op ruimte. De groei lijkt zich te concentreren in de verblijfsrecreatieve sector
(multifunctionele verblijfsrecreatieprojecten zoals Gran Dorado, Center Parks;congrescentra;produktuitbreidingen vandagrecreatie-bedrijvenop hetgebiedvandeverblijfsrecreatie),dewatersportsector(verhuurvanbruinevloot,jetski's),desportsector(tennis-en
squashhallen,golfterreinen)endehoreca(cafés,restaurants,casino's,cateringdiensten).
Daarnaast is er sprake van een groeiend aanbod van evenementen en reis- en verblijfsarrangementen in binnen- en buitenland. Tot slot is er een groeiende handel te
constatereninrecreatiegoederen,zoalssport-envrijetijdskleding,recreatievevervoermiddelen (all-terrain bikes,race-fietsen,veldfietsen,four-trackterreinwagens,cabriolets,jetski's,fun-boards,skeelers,rol-ski's) ensportartikelen (tenten,bergsportuitrustingen, skiuitrustingen).VolgenshetSociaalCultureelPlanbureau (1990)vertonendeuitgavenaan
'gemechaniseerdeuitrustingenvoorontwikkelingenontspanning'sinds1986eengroeidie
ver uitstijgt bovende lijnindetotaleconsumptieve bestedingen.
De afnemende overheidsbemoeienis op het terrein van recreatie en toerisme is vooral
merkbaarbijhetvoorzieningenbeleid.DeNederlandseoverheidinvesteertelkjaarminder
geldindeaankoopvangrondentenbehoevevan recreatief gebruik endeinrichting van
recreatieterreinen. Ten aanzien van de recreatie wil de rijksoverheid zich steeds meer
richten op het sturen op hoofdlijnen, het scheppen vanvoorwaarden en het stellen van
randvoorwaarden (Ministerie van LNV, 1991). Over de uiteindelijke omvang van de
taakverschuivingvanoverheidnaarparticuliere sectorkanopditmomentslechtsworden
gespeculeerd.Gaandeontwikkelingeninderichtingvaneensituatie,waarinnoguitsluitend
gerecreëerdkanwordeningeconcentreerdecommerciële recreatiegebieden? Ofblijftde
overheideenbelangrijketaakvervullenindefinancieringvanhogeexploitatietekorten op
hetbeheervanbijvoorbeeldrecreatieftoegankelijkebossen,natuurterreinen,wandel-en
fietspaden?Veelzalafhangenvandematewaarindelagereoverheden rijksoverheidstakenovernemen.
De wijzigingen in de taakverdeling tussen de publieke en de private sector kunnen
belangrijkeimplicatieshebbenvoorderuimtelijkeorganisatie.Devolgendedrieontwikkelingen
spelen eenrol:
de ruimtelijkeverschijningsvorm wordt steedsvaker gezienals middeldan als
doel;
besluitvormingoverderuimtelijkeorganisatievindtsteedsmeerversnipperd
plaatsoverkleinere ruimtelijkeeenheden;
besluitvorming heeft betrekkingopeensteeds korteretermijn.

Vandoelnaar middel
Indienderuimtelijkeorganisatievan recreatieentoerismesteedsmeer afhankelijk wordt
van handelingen en beslissingen van bedrijven, dan zal de verschijningsvorm van het
landschap steeds meer afhankelijk worden van de rentabiliteit of winstgevendheid van

52

voorzieningen. Men kan zich zelfs afvragen of bij commerciële produktontwikkeling de
gerealiseerde voorziening een doel op zichzelf is, of dat het juist een middel is om
rendementopvermogentebewerkstelligen.Zovaltnietteontkennen,dathettoenemende
aanbodvandebovengenoemderecreatiegoederenaansluitbijbehoeftenvanrecreanten.
Wel is het de vraag of ze voor de bevrediging van deze behoeften een noodzakelijke
voorwaardezijn.Zokanhettestenvandeeigenweerbaarheidtegennatuurkrachten (een
belangrijk motief voor het gebruik van natuurgebieden, Rossmann en Ulehla, 1977) op
verschillendemanierenwordeningevuld.Eenbergkanwordenbeklommenopblotevoeten
zonderhulpmiddelenofmetbehulpvaneenall-terrainbikeengestokeninspeciaalvoordit
soort expedities ontworpen fietskleding. Aan de eerste vorm is geen droog brood te
verdienen.Detweedevormopent eenmarktvoorrecreatiegoederen.Derhalvezalvooral
de tweede vorm door intensieve marketing van producenten worden gestimuleerd.
Voortbouwend opdezeconstateringenzijneenaantal hypothesestestellen:
Dekansop negatieve beïnvloedingvan natuur en milieu isgroter, naarmate
meer recreatiegoederen wordengebruikt.Zowerken recreatiegoederen vaak
drempelverlagend.Méér mensenkunnencomfortabeler, veiliger, vaker enmet
eengrotere actie-radius deelnemen aaneenbepaalde recreatie-activiteit.
Dezenegatievebeïnvloeding iseenbelangrijke aanleidingvoor
natuurbeschermingsorganisaties om mogelijkhedenvoor recreatief
medegebruik vannatuurterreinen inteperken.
Gebruikersvan recreatiegoederen (ATB-ers,jet-skieërs,etc) zullentrachten
elders (legaalof illegaal) ruimtelijke mogelijkhedentevinden. Infeitewordt
daarmeede recreatiedruk slechtsverplaatst naar eenandere plaats,waar als
gevolgvantoenemendedrukde recreatieophaarbeurtvaakweerter discussie
wordtgesteld.
Eenanderemanierwaaropdevormvanderuimtelijkeorganisatiesterkwordtgestuurddoor
winstoogmerken ishetverschijnselvan'enabling investments'. Degewenstevoorziening
wordtinditgevalmogelijkgemaaktdoorinvesteringeninextravoorzieningen,diehetgeheel
financierbaarenexploitabelmaken.Zoiseen18-holesgolfbaaninveelgevallenuitsluitend
incombinatie metluxewoningbouw, eenhotel,eencongrescentrum, vakantiebungalows
en een restaurant te realiseren. Minimalisering van exploitatietekorten op dagrecreatieprojecten indeopenlucht isdoor recreatieschappen alleenrealiseerbaar indiencommerciëleactiviteiten (verblijfsrecreatieterreinen, winkelboulevards) worden ingepast.
Ookworden inhet kadervanregionale ontwikkelingsplannen toeristische en recreatieve
voorzieningen gerealiseerd met het uitdrukkelijke doelom inkomen en werkgelegenheid
voor eenregiotegenereren.
Alslaatstevoorbeeldkandenogsteedsexpanderendemarktvoorreisbemiddelingdienen
(NRIT, 1991). Touroperators zijn als ondernemer gediend bij toename van het aantal
reizigerskiloYneters.Hetterugdringenvanreizigerskilometerstenbehoevevanduurzame
beschermingvan natuur enmilieu isniet inhetbelangvande reisbemiddelingsmarkt.
Vangrote naar kleineeenheden
Naarmatedeprivatesectoreensteedsgrotererolgaatspeleninderuimtelijkeorganisatie
van recreatie en toerisme zullen ruimtelijk relevante beslissingen steeds meer worden
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genomen voor kleinere gebiedseenheden. Zeer omvangrijke toeristische of recreatieve
gebiedenzijnnietkostendekkendofwinstgevendteexploiteren.Dezegebiedenbevatten
teveel onrendabele gebiedsdelen zoals natuurterreinen, ruigteterreinen en
wateroppervlakten. Hirschwijst in 'Social Limitsto Growth' (1977) op het gevaarvande
tirannievandekleinebesluiten.Privatepartijenstaanvoortdurendvoor hetdilemma hun
handelen af te stemmen op een persoonlijke afweging van kosten en baten of op het
collectievebelang.DaarbijsteKeenprivatepartijzichcalculerendenstrategischop.Indien
deconcurrenttenkostevanhetcollectiefbelangindividueelvoordeeldreigttebehalen,zal
eenanderniet nalatenovereenkomstigtehandelen.Hierdoorwordenprocessen ingang
gezetdiedoorallenwordenveroorzaakt,maardoorniemandwordengewenst.Zozaleen
jachthavenexploitant besluiten lucratievejetskiesteverhuren omzijnconcurrent voor te
zijn,terwijlde kwaliteitvan hetvaarwatervoor rustzoekende zeilers (essentieelvoor het
watersportprodukt alsgeheel)daarmeeoptermijnwordtbedreigd.Evenzogaan mensen
metde auto naar natuurterreinen,omdat plattelandswegen dicht bijde woning vanwege
diezelfde autovoor fietsentegevaarlijk zijngeworden.
Vanlangenaarkortetermijn
Hetrecreatieveentoeristischebedrijfslevenisinhetalgemeengediendbijflexibiliteit.Het
wilsnelkunneninspelenopdevoortdurendeveranderingenindevrijetijdsmarkt. Ditkorte
termijnbelangzalaltijddominerenbovenhetlangetermijnbelangvandebeschermingvan
hetsubstraatendaarmeevaneenaantrekkelijkrecreatiemilieu,waarbinnenrecreatieveen
toeristischeondernemingen rendabelkunnenproduceren.

4

Dewaardevolheid:deessentievanrecreatieveactiviteiten

Volgens Harper (1986) is de aan- of afwezigheid van vrijheid het criterium bij het
onderscheiden van recreatieve en niet-recreatieve activiteiten. Daarbij is essentieel wat
onder vrijheid wordt verstaan. Een door veel onderzoekers gebruikte omschrijving van
vrijheidisdievanNeulinger (1979):"theprimarydimensionofleisure,thenisfreedom,or,
tobemorespecific,perceivedfreedom.Bythiswesimplymeanastateinwhichtheperson
feelsthat what heisdoing,heisdoingbychoiceandbecausehewantstodoit".
HetgaatdaarbijvolgensNeulingervooralomdevrijheidsbelevingennietomdewerkelijke
vrijheid. Ook als de vrijheid berust op illusie kan de vrijheidsbeleving groot zijn. Harper
(1986)waarschuwtechtervoorverwarringvanhetbegripvrijheidmethetbegripkeuzevrijheid.
Devrijheid inhet doenvan keuzen iszeer betrekkelijk. Volgens Kelly (1982) komt geen
enkele keuze volledig losvan persoonlijke of maatschappelijke waarden en normen tot
stand.Boerwinkel(1986)wijstophetbestaanvaninterneenexternekeuzeconflicten.Het
feit,dat menvoordeeneactiviteit kiest betekent dat mendeandere activiteit moet laten
vallen (internkeuzeconflict). Daarnaast beperkenvrijhedenvandeenepersoon meestal
vrijheden voor de andere persoon (extern keuzeconflict). Dit is bijvoorbeeld het geval
wanneer meerdere personen een schaars goed begeren. Harper (1986) geeft aan dat
vrijheidservaringen zichinelkgevalkenmerkendoor:
hetfeit,dat menerzichvoortdurend meekanidentificeren.Het isveel meer
dan eenkortstondigecognitieve herkenningvaneenvrijgevoel.Ofzoals Harper
stelt:"it maybeonetrue markofthe leisureexperience,incomparisontononleisureexperience,thatwedo notchoose leisure atall";
eenhogebelevingsintensiteit. Recreatieve ervaringenzijnintensiever dannietrecreatieve ervaringen.
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DeomschrijvingvanHarpervertoontveelovereenkomst metuitsprakenvanBerger.Deze
stelt dat recreatieverwijst naardie activiteiten waarvande normatieve inhoud het meest
belangrijkvoorons is.Hetgaat omdieactiviteiten dieweterwillevandieactiviteitenzelf
doen,ofomdatweonsdaartoeethischverplichtvoelen. Hetgaat nietomactiviteiten,die
weopgedragen krijgen (Beckers env/d Poel,1990).
Tenaanzienvanderuimtelijkeorganisatieisverderhetbegripbewegingsvrijheid relevant.
Verdieping indeze ruimtelijke component van het vrijheidsbegrip lijkt in de context van
ruimtelijkeorganisatiezinnig.

5

Dejuistheid:eenintersubjectievedefinitievanruimtelijke
kwaliteit

Decrucialevraag isnu,ofde inparagraaf 3beschrevenontwikkelingen inde ruimtelijke
organisatievanrecreatieentoerismegoedzijnvooronzesamenleving.Omdezevraagte
kunnen beantwoorden is een referentiekader noodzakelijk. Er zou gestreefd moeten
worden naarconcensustussenwetenschappers,beleidsmakers enandere deskundigen
overeendergelijkreferentiekader opbasisvaneenpermanentemachtsvrijediscussie.In
deze paragraaf is getracht een aanzet te geven tot zo'n beoordelingskader. Dit
beoordelingskader isgebaseerdopdiscussiestussen academicienbeleidsmakers over
ruimtelijke kwaliteit. De resultaten zijn in dit artikel verder uitgewerkt voor recreatie en
toerisme. Het beoordelingskader zal in toekomstige discussies verder uitgewerkt en
getoetst moetenworden.
Hetvoerenvaneenkwaliteitsbeleidophetgebiedvanruimtelijkeorganisatievergtallereerst
eenhelderedefinitievanhetbegripruimtelijkekwaliteit.InhetkadervandeVierdeNotaover
deRuimtelijkeOrdeningExtra(MinisterievanVROM,1990;ProjectteamZonering,1990)
zijnhiertoepogingenondernomen.Deopsplitsingvanhetbegripruimtelijkekwaliteit inde
driebegrippentoekomstwaarde,gebruikswaardeenbelevingswaardebiedtaanknopingspunten. Deze indeling is niet nieuw. Van oudsher wordt kwaliteit in de architectuur, in
navolgingvanVitruvius,opgevatalsdeintegratievandrieverschillendedoelen:defirmitas
(destevigheid,zoalshetgemaakt is),deutilitas (debruikbaarheid,zoalshetvoldoet aan
de gestelde funktionele eisen) en de venustas, de bekoorlijkheid, zoals het op de
beschouwer overkomt(van Bolhuisenvan Buuren,1991;Kerkstra, 1991).Achtereenvolgens zullen de begrippentoekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde verder
wordentoegelicht.
Toekomstwaarde
Alsrichtinggevendcriteriumvoorruimtelijkeorganisatie isduurzaamheid haast nietmeer
wegtedenken.Tenaanzienvanderuimtelijkeorganisatieheeft hetbegrip duurzaamheid
betekenisgekregen alsvertalingvan het begripsustainability,zoalsdat inhet rapport OurCommonFuturevandeCommissieBrundtland(1987)werdgeïntroduceerd:"sustainabledevelopmentisdevelopmentthatmeetstheneedsofthepresentwithoutcompromisingthe ability of future generationsto meet their own needs". Eenvande belangrijkste
uitdagingen isnuhetzoekennaarruimtelijkeconcepten,dieenerzijdsruimtebiedenvoor
maatschappelijke dynamiek (flexibiliteit) enanderzijds bescherming biedenaanfuncties,
die fysieke duurzaamheid vereisen (van Buuren, e.a., 1991;Kleefmann, 1991). Deze
ruimtelijkeconceptenkunnenzichderhalvenietalleenrichtenopordeningenvormgeving,
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maarzullenookdetijdinbeschouwingmoetennemen.VolgensKerkstra(1991)zijndaarbij
tweeaspectenvanbelang:
ontwikkeling inde ruimtelijkeorganisatiewordt weliswaar voornamelijk
veroorzaakt doorde mens,maarookde natuur kent haareigendynamiek.
Tussenantropogenedynamiek ennatuurlijkeprocessen bestaat echter een
tempoverschil. Ruimtelijkeoplossingen zullenuit moetengaanvandeze
asynchroniteit, anderskunnenfunctiesals landbouw (hogedynamiek) en natuur
eninformele recreatie (lagedynamiek) op langeretermijn niet naast elkaar
voortbestaan;
de maatschappelijke dynamiek isomgeven met eengrote matevan
onzekerheid.Ruimtelijkeconcepten moeten metdezeonzekerheden om
kunnengaan.
Naastduurzaamheid enflexibiliteit kanaanhetbegriptoekomstwaarde hetcriteriumvan
beheerbaarheidwordengekoppeld.Deruimtezalzodaniggeorganiseerdmoetenworden,
datzeookop langetermijnbeheerbaar is. Deordeningenvormgevingvanderuimtezal
beheersvriendelijk moeten zijn (Grontmij, 1988). Onderdelen van de ruimte die zich
kenmerkendooreenhoogexploitatietekort,lopenvooralintijdenvanbezuinigingengroter
risico eenfunctieverandering te ondergaan,waarbijfuncties met een hogere ruilwaarde
functiesmet eenlagereruilwaardeverdringen.
Gebruikswaarde
Dekwaliteitvande ruimtelijke organisatie kandaarnaast uitgedrukt worden ingebruikswaardeoffitnessforuse':inhoeverreisderuimtelijkeorganisatieinovereenstemmingmet
een gebruiksdoel, dat eraan is verleend. Toegespitst op het terrein van recreatie en
toerisme is gebruikswaarde te definiëren als de geschiktheid voor het verrichten van
specifieke recreatieve entoeristische activiteiten en handelingen. Met betrekking tot de
gebruikswaarde van een recreatief object of gebied zijn dan in elk geval de volgende
aspectenvanbelang:fysieke,sociale,juridische encognitievetoegankelijkheid.
Fysieketoegankelijkheid
Hetgaathieromdevraagofeenrecreatiefbestemmingsobject ofrecreatiegebiedtevoet
ofmetbehulpvaneenvervoermiddelbereikbaarisvanuitvasteoftijdelijkeverblijfplaatsen
vanrecreantenoftoeristen.Defysieketoegankelijkhëidwordtbepaalddoorkenmerkenvan
netwerkenvanpaden,wegenenwaterlopen (breedte,diepte,verhardingstype),bodemgesteldheidvanterreinen (bodemsoort, ontwatering) enfysieke barrières (afrasteringen,
ondoordringbarebeplanting)enerzijdsendoordeactie-radiusvanrecreantenentoeristen
anderzijds.Isdeingangvaneennatuurgebiedbijvoorbeeldgesitueerdopeenacceptabele
loopafstandvaneenbushalteenisdedienstregelingafgestemdopdegewensteaankomsten vertrektijden van recreanten? Is het vaarwater bereikbaar vanuit de jachthaven via
waterwegen metvoldoende diepgangenbiedenbruggenvoldoende doorvaarthoogte?
Indepraktijkwordtbijdefysieketoegankelijkheidhetonderscheidtusseninterneenexterne
ontsluiting gehanteerd. Deze definitie vereist echter een exacte afbakening van een
recreatiegebied.Deexterneontsluitingheeftdanbetrekkingopdebereikbaarheidvanhet
gebiedvanuiteenherkomstgebiedvanrecreanten.Deinterneontsluitingheeft betrekking
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op de fysieke verspreidingsmogelijkheden over een netwerk van wegen, paden en
waterlopen inhetgebiedzelf.
Hetgaatbijfysieketoegankelijkheidvooralomdesitueringvanherkomst-,doorgangs-en
bestemmingsgebieden ten opzichte van elkaar en de consequenties daarvan voor de
recreatieve en toeristische mobiliteit. Dit probleem dient op zijn minst vanuit twee
perspectieventewordenbekeken:
zijnermogelijkhedenvoor mobielrecreatief gedrag,zekeralsdaaraan een
duidelijkebehoefte is?
inhoeverre isdelokatievan herkomst-enbestemmingsgebieden juist
gekozen?Wordt eenrecreantoftoeristgedwongentot mobielgedrag?Zijnerin
dezezinmogelijkhedenomde (auto-)mobiliteitterugte dringen?
Socialetoegankelijkheid
Degebruikswaardevaneenterreinwordtinhetalgemeenhogernaarmatezoveelmogelijk
gebruikwordtgemaaktvandecombinatiemogelijkhedenvanfuncties(Projectteamzonering,
1990). Enerzijds gaat het daarbij om het benutten van mogelijkheden voor recreatief
medegebruikvanterreinenmeteenanderehoofdfunctie.Anderzijdsgaathetomeengoede
onderlingeafstemmingvanverschillendetoeristischeenrecreatieveactiviteiten.Meervoudig
gebruikvanterreinenleidtaltijdtotinteractiestussenverschillendegebruikers(groepen).De
aanwezigheidvanmedegebruikers kanaanleidingzijnomeenterreintegebruiken.Maar
hetkanookleidentotirritaties,hinderenconflictenmetverdringingvangebruikersgroepen
alsgevolg.
Juridische toegankelijkheid
Hetgaat hieromdevraagonderwelkevoorwaarden erdoor recreanten oftoeristen van
specifieketerreinengebruikgemaaktmagworden.Sidawaye.a.(1986)onderscheidenvier
verschillende strategieën,waarmee recreantenzichtoegangtotterreinenverschaffen:
1
hetverschaffen vantoegangopbasisvankoop,pachtof huurvan private
eigendoms-ofgebruiksrechten opgronden/ofwater;
2
hetverkrijgenvantoestemmingvoorgebruikvaneigendommenvananderen
zonderdatdaarbijsprake isvanoverdracht vaneigendoms- of gebruiksrechten;
3
hetverkrijgenvantoegangopbasisvanpubliekrechtelijke regelingen;
4
wederrechtelijk gebruikvangronden/ofwater ofgebruikvangronden/of water
waarvaneigendoms- engebruiksrechten niet inwetgevingzijngeregeld ('de
facto'gebruik).
Detweeeerstestrategieënzijngebaseerdophetrechtvaneeneigenaarofrechthebbende
van eenterrein om aan recreantendetoegangteontzeggen of eenvoorwaarde aande
toegangteverbinden (pachtcanon,toegangsprijs, lidmaatschapvaneenvereniging). De
toeg*angendetoegangsvoorwaardenhangensterkafvandedoelstellingenvanrechthebbenden engebruikers. Lopendezever uiteendan kandit aanleiding geventot beheersmaatregelendiedetoegangsmogelijkheden voor bepaalde recreanten(groepen) verminderen.
Bijdederdestrategiespeeltdeoverheideenbelangrijkerol.Zijkandetoegankelijkheiddoor
wetgevingbeperkenenverruimen.Detoegankelijkheidwordt inNederlandinsterkemate
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bepaalddoorwettelijkeregelingenvanbuitenderecreatiesector. Dezeregelingenwerken
daarbijvoor de recreatie sterk beperkend uit. Indebestaande sectoralewetgeving voor
recreatieentoerisme(kampeerwet)zijndaarentegengeenbepalingenopgenomendiede
toegankelijkheidvoorrecreantenentoeristenkunnenbeschermen(BrunenbergenVander
Voet, 1987).Dewetgeving inEngeland,ZwedenenZwitserlandkentditsoort bepalingen
wel(Scott,ongepubliceerd).DeinhoudvanhetVoorontwerpWetopdeOpenluchtrecreatie
(1986)belooft weinigverbetering indetoekomst.
Devierdestrategietoontaan,datrecreantenentoeristenfysiekbereikbareruimtevaakten
onrechte ervaren en gebruiken als openbare ruimte. In veel gevallen geschiedt dit
onbewust, in andere gevallen worden bestaande juridische regelingen om ideologische
redenenbewust nietgeaccepteerd (zieo.a.Herbert enOverbeek, 1984;vanderKruisen
Kropman, 1982;vanderVoet, 1987).
Cognitievetoegankelijkheid
Degebruikswaardevanderuimtelijkeomgevinghangttenslotteafvanbeschikbarekennis
eninformatiebijderecreantenoverdezeruimtelijkeomgeving.Bekendheidmetrecreatieve
gebruiksmogelijkheden vaneenobjectofgebiedkomtonderanderetot standvia sociale
contacten,communicâtie-mediaengeorganiseerdevoorlichtings-enpromotieactiviteiten.
Daarnaast kan de bekendheid met een ruimtelijke omgeving (oriëntatie) ook door
gebruikservaringenwordenverbeterd.VolgensLynch(1960)hangtdeoriëntatieafvande
matevan 'identiteit' en 'structuur'vanverschillende ruimtelijkeomgevingen.
Belevingswaarde
De kwaliteit van de ruimtelijke organisatie kan tot slot worden uitgedrukt in het begrip
belevingswaarde.Belevingswaardeisnietdirectgekoppeldaaneenspecifiekeactiviteitof
handeling. Eenobject ofgebied,datfysiek enjuridischtoegankelijk iskan mooiof lelijk,
opwindendof saai,plezierigof onplezierig,veiligof gevaarlijkgevondenworden.
Dewaarderingvanderuimtelijkeomgevingiszeersubjectief.Zeisondermeerafhankelijk
van waarden en normen op het niveau van personen,groepen en de samenleving. De
waardering van de ruimtelijke omgeving isdaarnaast in hoge mate afhankelijk van een
referentiebeeld dat mensen hebben van een aantrekkelijke recreatie-omgeving. Dat
referentiebeeldontstaatopbasisvanervaringen.Dezeervaringenverschillenvanpersoon
totpersoon.BewonersvanTokyohebbeneenanderbeelddanbewonersvanhetZweedse
platteland. Jonge mensen hebben een ander beeld dan bejaarden. Referentiebeelden
veranderen net zo als ruimtelijke omgevingen. Mensen hebben het vermogen zich aan
veranderende ruimtelijke omstandigheden aan te passen. Om deze reden is de
belevingswaarde nooiteenduidigvasttestellen.
Volgens Boerwinkel (1990) leiden te snelle en te rigoreuze veranderingen van een
ruimtelijke omgeving tot vervreemding. Volgens de motivatietheorie van Berlyne (1971)
streven mensen altijd naar een optimaal niveau van stimulatie, oftewel een optimale
combinatietussenorde(deruimtelijkeomgevingisbekend)encomplexiteit(deruimtelijke
omgeving confronteert de waarnemer met onbekende situaties). Uit landschapswaarderingsonderzoek (Berlyne,1971;Nasar,1989;Staats,1989)blijkt,dat complexiteit
in een ruimtelijke omgeving aanvankelijk leidt tot een hogere waardering, maar na een
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bepaaldpunttotwaarderingsafname.Afnemendewaarderingbetekent,datereentoenemende behoefte aan ordening gaat ontstaan. Zodra die ordening is gevonden is weer
sprakevaneenafnemendecomplexiteitenstijgtdewaarderingweer.Uitditoogpuntishet
beschermenvanhistorischecontinuïteit bijruimtelijkeorganisatietelegitimeren.
Volgens Coeterier (1977) is eenheid éénvan de belangrijkste bepalende factoren voor
landschapswaardering. Recreanten zien landschappen als een samenhangendgeheel,
bestaandeuitelementeneneigenschappen,diestructureelenfunctioneelsamenhangen.
Verschillendelandschapselementenwordengeassocieerdmetbepaaldelandschapstypen
(alsreactieopeenbehoefteaanordening).VolgensCoeterierwordenvoorallandschappen
metveelelementendienietinhetgeheelpassen,negatiefdoorrecreantengewaardeerd.
Bepaalde ruimtelijke elementen (drukke weg, donker bos) kunnen daarnaast een
psychologische barrière vormen voor mobiele recreatie. Daarnaast constateert Staats
(1988),datvooralkleinschaligelandschappendoorrecreantenhoogwordengewaardeerd.
DitwordtbevestigddooronderzoekvanValkenburg (ongepubliceerd) naarhetwerkelijke
gebruikvandebuitengebiedenvanRaalte,Steenwijken Franeker.
Betekenisverlening aan objecten en gebieden door recreanten en toeristen geschiedt
echter niet alleen op basis van de uiterlijke verschijning van die objecten engebieden.
MacCannell(1976)geeftaandatrecreantenbetekenisgevenaanderuimtelijkeomgeving
opbasisvan'sights'én'markers'.Onder'sights'verstaat hijhetruimtelijkobjectofgebied
zelf.Een'marker'iseenhoeveelheidinformatieoverde'sight',waarmeedebetekenisvan
de 'sight' expliciet wordt vastgelegd. Op basis van de relatie tussen een toerist of een
recreanteneen'sight'eneen'marker'kanvolgensMacCannelldeattractiewaardevaneen
object ofgebiedwordenbepaald.
Belevingheeft nietalleenbetrekkingopobjectenengebieden.Ookdemensenendieren,
die de ruimtelijke omgeving gebruiken bepalen de belevingswaarde ervan. Zo kan
bijvoorbeelddeaanwezigheidvanrattendekwaliteitvanzwemwaterbeïnvloeden,kanhet
utilitairverkeer hetrecreatiefverkeer hinderen,kunnenplankzeilersinconflictkomenmet
sportvissers (de Miliano en van Sambeek, 1986) en kunnen medewandelaars op een
drukkezondagvoorrustzoekendewandelaarsaanleidingzijnomeengeliefdnatuurgebied
niettebezoeken.
Metbetrekkingtotrecreatieentoerismezijndebegrippengebruikswaardeenbelevingswaarde
nietduidelijkvanelkaartescheiden.
Conclusie
Bovenstaande operationalisering van het begrip ruimtelijke kwaliteit kan slechts worden
beschouwd als een poging om de belangrijkste invalshoeken systematisch op eenrijte
zetten. Ze kan slechts een aanzet zijn voor de gewenste intersubjectieve definitie van
recreatieve of ruimtelijke kwaliteit. Eendiscussieopdit niveauteronderbouwingvan het
recreatief entoeristischbeleidwordtinNederlandmomenteelnietgevoerd.Derhalveiser
naaronzemeninggeensprakevankwaliteitsbeleid.Inhetlichtvanhethiergepresenteerde
(voorlopige)beoordelingskaderkunnenontwikkelingenindetoeristisch-recreatievesector
zorgwekkend worden genoemd. Commodificatie van ruimte bedreigt een groot aantal
informelerecreatieveervaringen,dieweinigprofijtopleveren.Daarentegenwordennieuwe
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winstgevendevormenvanrecreatieentoerismeontwikkeld,dieduurzaam ruimtegebruik
indewegstaan.

6

Kwaliteitsbeleid

Recreatief entoeristischbeleidheeftpaskwaliteitalszijoplossingenkanaandragenvoor
deinparagraaf 2onderscheiden hoofdproblemen, namelijk:
-toenemende dominantievanhet maatschappelijke organisatieprincipetenkostevanhet
natuurlijke organisatieprincipe;
-onvoldoende inzicht in de ontwikkeling van de maatschappelijke organisatie, die zich
kenmerktdooreentoenemendeverzelfstandigingvandesubsystemenstaateneconomie.
Daardooronvoldoendemogelijkhedenomlegitimiteit vanoverheids-ofmarktbemoeienis
met recreatie entoerismevasttestellen;
Voordeoplossingvanheteersteprobleemkanineentweetalrichtingenwordengezocht.
Enerzijds kanworden getracht de maatschappelijke dynamiek te beperken. Datvereist:
ingrijpendebeperkingvande(auto-)mobiliteit;beperkingvanhetgemiddeldewoonoppervlak
per inwoner; beperking van de produktie van (luxe) consumptiegoederen; wijziging van
produktiesystemen(bijvoorbeelddoorecologischeofbiologischelandbouw).Ophetterrein
vanrecreatieentoerismezougestreefdmoetenwordennaarbeterevormenvanrecreatie
entoerisme.Inditverbandzijndiverseontwikkelingsconceptenvoorgesteldondernamen
als eco-tourism, sanfter Tourismus of intelligenter Tourismus. De wenselijkheid van
technologische ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme (jetskies,ATBfietsen,vliegvakanties) zouwellichtpermanentterdiscussie moetenstaan.Deruimtelijke
organisatiezouvervolgenssterkgerichtkunnenzijnopfunctioneleenruimtelijkeverweving
vanfuncties(landbouw,wonen,recreatie,verkeer)metveelmogelijkhedenvoorrecreatief
entoeristisch medegebruik.
Anderzijds kan worden getracht om behoud en ontwikkeling van natuur en informele
recreatiezoveel mogelijkonafhankelijkte makenvandynamischefunctiesals landbouw,
verkeer,industrieenwonen.Dezestrategiegaatuitvandeerkenning,datmaatschappelijke
dynamiek inonze samenleving niet iswegtedenken. Functies met een lage ruilwaarde
wordenbeschermdtegendeexpansievanfunctiesmeteenhogeruilwaardeinruimtelijke
netwerkstructuren.Eenvoorbeeldvandezestrategieishetvoorstelvoorderealiseringvan
de ecologische hoofdstructuur in het kader van het natuurbeleidsplan (Ministerie L&V,
1989).OpdezewijzewordtgetrachteenduurzameinstandhoudingvandevoorNederland
kenmerkendeecosystemenendedaarinthuishorendeplant-endiersoortentegaranderen.
Op een soortgelijke wijzeworden ruimtelijke concepten bedacht voor netwerkstructuren
voorrecreatieentoerisme:recreationalcorridors,greencorridors,greenways(Cook,e.a.,
1990;Groome,1990)enrecreatieftoeristische infrastructuren (VanderVoet,1989).Een
meer integrale oplossing is aangedragen met het casco concept (Kerkstra en Vrijlandt,
1988). Het casco-concept aanvaardt het spanningsveld tussen maatschappelijke dynamiek enfysieke duurzaamheid als startpunt voor de planvorming.Als oplossingsrichting
voor de ruimtelijke problematiek van de multifunctionele landelijke gebieden gaat het
concept uitvaneenonderscheidin:
laag-dynamischeprocessenvanfuncties,diebehoefte hebben aanstabiliteit en
uitwendige rust;
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hoog-dynamischeprocessenvanfuncties,diejuistbehoeftehebbenaan
flexibiliteit.
Dit onderscheid wordt in het casco-concept ruimtelijk vertaald in een landschappelijk
raamwerk,datduurzamevoorwaardenscheptvoornatuurbeheer,bosbouw,(informele)
recreatie en waterbeheer en anderzijds produktieruimten, waar optimale
produktieomstandigheden voor onder andere landbouw enintensieve recreatiekunnen
worden gerealiseerd. Het concept probeert aan het credo 'verweving waar mogelijk,
scheidingwaarnoodzakelijk'eennieuweuitwerkingtegeven(vanBuurene.a.,1991). Bij
het casco-concept moet het landschappelijk raamwerk gezien worden als de
schadeloosstellingvoordespeelruimtevandekapitalistischeproduktie(ofongebreidelde
dynamiek) indeproduktieruimten.
Koppelingvanrecreatieennatuurineenbeschermdenetwerkstructuurroeptvooralveel
vragenopoverafstemmingvanrecreatieentoerismeopnatuur(enviceversa).In relatie
tothetcasco-conceptisbijvoorbeeldinteressant,welkerecreatie-activiteitenplaatskunnen
vindeninhetlandschappelijkraamwerkenwelkeindeproduktieruimte.Debesluitvorming
overrecreatiefmedegebruikvannatuurterreinenwordtmomenteelechterteveelbepaald
dooremotioneleargumenten.SidawayenThompson(1991)merkeninditverbandop:"one
frustratingelementintherecreationvsconservationdebateisthattheactualevaluationof
impactsisnotwellfounded".
De oplossing ven het tweede probleem kan niet los worden gezien van de gekozen
oplossing voor het eerste probleem. Bij de eerste strategie zal de overheid duidelijke
normatieve uitgangspunten moeten formuleren ten aanzien van de ontwikkeling van
recreatie entoerisme. Richtinggevend isde stelling,dat devrijheidvan recreantenen
recreatieveondernemersophoudtwaardebelangenvananderefunctieswordengeschaad.
Het isdetaakvandeoverheiddegrenstetrekken ente handhaven. Dit betekentde
formuleringvanstrakkekaders,diedeaardvandecommerciëleproduktieophetgebied
vanrecreatieentoerismebeïnvloeden.Bijdetweedestrategiezaldeoverheidsterkmoeten
sturenviahetruimtelijkeordeningsbeleid.Bijbeidestrategieënisderhalvegeenterugtredende,
maar juist een krachtige overheid vereist. Indit verband concludeert het Projectteam
ZoneringinhetrapportMultiplex(1990):"deproblematiekinhetlandelijkegebiedisvandien
aarddatdeaspectenmetbetrekkingtotdetoekomstwaardedeeersteingangvormen".Ten
aanzienvandegebruikswaardebetekentdit.datdeoverheidwaarnodigeenvraagsturende
benaderingmoetkiezen.Hetoplossenvandeproblemenkannietovergelatenwordenaan
dewerkingvanhetmarktmechanisme.
Voor de implementatie van het ruimtelijk beleid dient door de overheid adequaat
instrumentariumtewordengeschapen.
Hierbijisineersteinstantietedenkenaanintegralewetgevingvoorrecreatieentoerisme,
dieintegenstellingtothetVoorontwerpvandeWetopdeOpenluchtrecreatie (1986)kan
bijdragenaaneenverdereontwikkelingvaneeneigenidentiteitvandesectorrecreatieen
toerismeeneenwezenlijkebijdragekanleverenaanbehoudenontwikkelingvanruimtelijke
kwaliteitvoorrecreatieentoerisme.Nuisdewetvooraleenbeheersreglement,waarmee
recreatiemogelijkhedenkunnenwordenbeperkt.
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Daarnaast iseen evenredige inbrengvan de sector recreatie entoerisme van belang in
besluitvormingsorganen waar beslissingen worden genomen dieconsequenties hebben
voor recreatie entoerisme.
Totslotzaleengezondefinanciëlebasisvoorhetbeleidmoetenwordengevonden.Daarbij
is niet uitsluitend te denken aan publieke verantwoordelijkheden. Ruimtelijke
netwerkstructurenvoorrecreatieentoerismemoetenwordenbeschouwdalsproduktiefactor
voorprivateondernemingenindetoeristisch-recreatievesector.Verwaarlozingvantaken
ten aanzienyandeze infrastructuur heeft consequenties voorde rentabiliteit van private
voorzieningenenaccommodaties.Privateorganisatieszoudenderhalveeen reëelaandeel
vandefinanciëlerisico'smoetendragen.Medefinancieringkanplaatsvindenvia belastingen
ofviapubliek-private samenwerkingsconstructies.
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Derijksoverheidalsregisseur
P.E.Th.M. Post

1

Kiezenvoor recreatie

Inoktober1991 presenteerdedeStaatssecretarisvanLandbouw,NatuurbeheerenVisserij
deBeleidsnotaOpenluchtrecreatie 1991-2010onderdetitel'Kiezenvoor Recreatie'.Een
kernpunt indeze notavormtdeaankondigingvanhetvoornemendatdeoverheidverder
terugtreedt uit eenvolwassenwordendesector.
Debelangrijksterijksverantwoordelijkhedendievoordekomendeperiodeopditbeleidsterreinzijnvoorzien,zijn:
wet- enregelgeving;
depublieke infrastructuur van nationale betekenis;
deinbrengvan hetopenluchtrecreatiebeleid innationale ruimtelijkeen
beleidsplannen;
(stimulerenvan) onderwijs,onderzoek envoorlichting;
(stimulerenvan) landelijkecoördinatie enafstemmingtussende regio's;
scheppenvanvoorwaarden enaangevenvanrandvoorwaardenvoor het
particulier initiatief;
versterking vandesector.
Dit terugtreden en vooral de daarmee gepaard gaande forse bezuinigingen op het
Rijksbudget voor de sector, bepalen de inspraakreacties op de hiervoor genoemde
beleidsnota.Nietalleendeinhoudvanhetbeleid,maarvooralookdevraagnaarderolvan
deoverheidenmetnamedievandecentraleoverheidzouindiediscussiecentraalmoeten
komenstaan.
Inditartikelwordtdierolvandecentraleoverheid naderverkend. Datwilikdoendoorde
nota'KiezenvoorRecreatie'uit1991 tevergelijkenmetde'StructuurvisieOpenluchtrecreatie'vandiezelfdeoverheiddiein 1977verscheen.
Ikkiesjuist voor devergelijkingtussendeze nota'somdat deStructuurvisie uit 1977kan
wordengezienalseenuitvloeiselvandegedachtevandeverzorgingsstaat (openluchtrecreatiealsvormvanwelzijnsbeleid),waardeBeleidsnotauit1991eenexponentvormtvan
detrendvan een inalgemene zinterugtredende overheid.Vervolgens zal ik het proces
analyserendatzichindeperiodetussenhetverschijnenvanbeidenota'sheeftvoltrokken
enzalikingaanopeenaantalmaatschappelijkeontwikkelingendieindatprocesnaarmijn
meningeengrote rolhebbengespeeld,zoals bijvoorbeeld hetdecentralisatiestreven,de
organisatievanhetbinnenlandsbestuur,deoverheidsfinanciën,de'economisering'vande
necreatie,deopkomst vandenatuur- enmilieubescherming etc.
Op grond van deze analyse tracht ik te komen tot een positionering van het huidige
openluchtrecreatiebeleid inrelatietot andere sectorenvanoverheidszorg.
Totslotzalikeenperspectiefvoordeopenluchtrecreatiealseenopenbaargoedschetsen.
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2

Structuurvisie

Destructuurvisie uit 1977onderscheidde eenaantaldoelenvoor het openluchtrecreatiebeleid,teweten:
"debevorderingvanhetinvrijheidkunnendeelnemenaaneenverscheidenheidvanvormen
vanopenluchtrecreatie,door inbeginsel allecategorieënvandebevolking.
Vormenvanopenluchtrecreatie,die:
bijdragentot zelfontplooiingvandemensenbelevingvan natuur encultuur;
optimaalzijnafgestemdopde inNederlandaanwezige ruimtelijke
mogelijkheden,zowelkwantitatief alskwalitatief;
zodanigwordengeleiddatzijbijdragen aandekwaliteitvan het leefmilieu".
Destructuurvisie legdehetaccent opdekwaliteitvanhet leefmilieu -indestadèninhet
landelijk gebied - en op de belevingsaspecten vanuit de recreant. Devisie voorzag,ter
realisering van de doelstellingen, in een aantal instrumenten, waaronder planvorming,
onderzoek,voorlichtingeneducatie,voorzieningeninennabijdewoonkern,voorzieningen
inhet landelijkgebiedenbijdragen inbeheer enonderhoud.
Aan subsidies werd toen jaarlijks ruim 76 miljoen verstrekt, waarvan 66 miljoen in
investeringenenbijna 10miljoen inbeheers-en exploitatiesubsidies.
ZoheefthetRijkinmiddelssederthetbeginvandejarenzeventigvooreenbedragvancirca
2miljardgeïnvesteerdindeopenbarerecreatieve infrastructuur,waarmee naarschatting
ruim 1miljoenopenbare recreatieplaatsen zijngerealiseerd.
Bijhet nalezenvandeeerdergenoemde passages uitdevisievan 15jaarterug,valt een
aantaldingenop. Indeeersteplaatsisdatdebrededoelstellingvanhetbeleid:"recreatie
voor iedereen",indeterminologievandebeleidsnota 1991.
Indetweedeplaatsvaltopdatdekwaliteitvanhetleefmilieu,indestadeninlandelijkgebied
zoprominentwordtgenoemd.Indenota'KiezenvoorRecreatie'wordtdeveranderingvan
kwaliteitsbeleidnaarkwaliteitsbeleidvoorderecreatiealseentrendbreukaangegeven.In
de visie uit 1977was deze aandacht voor de kwaliteit en de belevingsaspecten van de
recreatiekennelijkalvanzelfsprekend.
Indederdeplaatsvaltdegroteaandachtopvoorderecreatieinennabijdewoonkern.Voor
'recreatieenwonen'wasindietijdzelfseenafzonderlijkbegrotingsartikelgemaaktmeteen
jaarlijkse uitgave van in totaal 7miljoen. Gezien de prioriteitsstelling werd echter circa
15miljoenwenselijk geacht.
Inde laatste plaats valt meer algemeen het niveau van de voor subsidies beschikbare
financiënvantoenenvannuop;50miljoenin1992,dalendtotcirca 40miljoenvanaf1994,
waaruit overduidelijk het verminderde belang blijkt dat binnen de rijksbegroting aan
recreatiewordttoegekend.
Daarbij komt nog dat de besteding van een belangrijk deel van dat bedrag zal worden
gedecentraliseerd,waarbijnoggeenszinszekerisdatdebetrokkengeldenblijvendvoorde
recreatiebeschikbaarkomen.
Uitdebovenstaandevergelijkingkangemakkelijkhetbeeldontstaandatdestructuurvisie
vantoen,zowelwatbetreftdevisiealswatbetreft middelen,anno1992nietzou misstaan
eniniedergevaleenbetereuitrustingzouhebbengebodenomdeproblemenindekwaliteit
vanderecreatieeninhetbehoudvandeleefbaarheidvanonslandindekomendeperiode
aantekunnen.
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Watiserdangebeurdmeteensectordieinmaatschappelijke eneconomischezinzóvan
betekenisisen-daarisiedereenvanovertuigd-ooknogzoveelgroeimogelijkhedenheeft,
dat diezelfde sector wordt geconfronteerd met een minimale rijksvisie op toekomstige
ontwikkelingen en een nagenoeg ontbreken van instrumenten om de nog overgebleven
'schrale'doelstellingente realiseren?
Ikzalhiernaeenaantalontwikkelingenanalyserendienaarmijnmeningeenbelangrijkerol
hebbengespeeld inhetprocesdat heeft geleidtot eensterkverminderdeaandacht voor
derecreatiebijderijksoverheid.Vooreendeelzijndieontwikkelingentoeteschrijvenaan
meeralgemeneveranderingeninhetdenkenoverderolvandeoverheidendeteruggang
vandeverzorgingsstaat.Vooreenanderdeelzijndezeontwikkelingentoeteschrijvenaan
faktorendie zijngelegen indesector zélf.Hetzijnvooraldeze laatste die mijn aandacht
krijgen.

3

Decentralisatie

Vaak wordt gezegd dat de overgang van het beleidsterrein Openluchtrecreatie van het
toenmaligeministerievanC.R.M,naarhet,eveneenstoenmalige,ministerievanLandbouw
enVisserij in1982medeoorzaak isgeweestvandeafnemendeaandacht vanrijkszijde.
Ikwaagdat inzijnalgemeenheidtebetwijfelen.
Binnen C.R.M, woedde ten tijde van de overgang al een jarenlange discussie over de
invullingvandeKaderwetSpecifiekWelzijn,metdaarineenprogrammadatvoorzagineen
algeheledecentralisatievanhetvoorzieningenbeleid.Kortdaarvoorwasdoordetoenmalige Staatssecretaris voor C.R.M, een keuze in deze richting gemaakt en deze was als
zodanigookaangekondigdinhetbeleidsvoornemenvanhetStructuurschemaOpenluchtrecreatie.Jezoukunnenzeggendatdeopenluchtrecreatiedoordegongwerdgeredtoen
tijdensdekabinetsformatie Landbouw enVisserijdezorgvoor het natuurbehoudopzich
namen,omwillevandetoenbestaandeeenheidindedirectie (NBOR)derecreatievoor
liefnam.
Landbouw had het decentralisatiestreven zeker niet hoog in het vaandel staan en
weerstondmetsuccesdepogingenvanBinnenlandseZakenomdeopenluchtrecreatiehet
bijna exclusieve werkterrein te maken van de gemeenten en de provincies. In de
RegeringsbeslissingvanhetStructuurschemaOpenluchtrecreatiewerddanookgekozen
voor de voortzetting van het systeem van specifieke uitkeringen, die op termijn een
wettelijkegrondslagzoudenkrijgen indeWet opde Openluchtrecreatie.
Nu,bijna10jaarlater,valtopdatdedecentralisatie-tendens,waarschijnlijkvooralvanwege
debehoefteaanbezuinigingenopdeRijksbegroting,tochzodanigheeftdoorgezetdathet
indepolitiekediscussies bijnasacralewaarden heeftgekregen.
Binnen hetministeriedatinmiddelsLandbouw,Natuurbeheer enVisserijisgaanheten,is
desectordanechternietmeerhetenigebeleidsterreinwaaropdedecentralisatiediscussie
zichricht. Natuurbehoud enlandinrichtingvormeneenveelvettere buit.
In zo'n proces ligt het voor de hand dat het ministerie, als wisselgeld, kiest voor het
decentraliserenvaneendeelvanhetrecreatiebeleid.Opvallendisdatdatdeelnujuistde
verantwoordelijkheidvoorderecreatievoorzieningen inhetlandelijkgebiedbetreft,terwijl
het ministeriebijuitstek het landelijkgebied alsbeleidsobject heeft.
Decentralisatie van de uitvoering van het recreatievoorzieningenbeleid hoeft op zichzelf
geenbezwaren metzichte brengenvoordebeleidsvoeringdoor het Rijk.
Voorwaarde isdaarbij evenwel dat de zekerheid blijft bestaan dat financiële middelen onverkort -beschikbaar komenvoor de realiseringvan het recreatiebeleid. Endat nu is
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uiterst onzeker omdat het decentralisatiestreven erop is gericht de middelen voor de
recreatieoptermijn indealgemene middelenvoorde Provincies,via het Provinciefonds,
telatenvloeienendaaronderdeeltelatenuitmakenvandeinterneprioriteitenstelling van
de Provincies.
Eerdergedecentraliseerde onderdelenvan rijksbeleid,zoalsbijvoorbeeld hetfietspadenbeleidvanVerkeerenWaterstaat, latenziendatdaardooraanderealiseringvanditsoort
voorzieningen eeneinde komt.
De lokale en regionale democratie pakt kennelijk de zorg voor openbare recreatie niet
langer op, wanneer de specifieke uitkering als stimulans vervalt. De vrees dat dit
afkalvingsprocesvanderecreatieverderzaldoorzettenisgerechtvaardigdbijhethorenvan
uitspraken dat, "wanneer het Rijk stopt met 75%subsidie, de betrokken gemeenten en
provincies ookzullenafhaken".
Illustratief indit verband isook het zoeken van provincies engemeenten naar volledige
dekkingvan hunaandeel indekostenvoorde openbare
recreatied.m.v.toeristenbelastingen(geraamdejaarlijkseopbrengstvancirca70miljoen),
privatiseringvanopenbare recreatiegebieden (Maasplassen) enheffingvan retributies
(f 10,-VeerseMeer).
Eenverwijtinderichtingvanderecreatiesectorzélfzounogkunnenzijndat,doorhetstelsel
van specifieke uitkeringen voor de recreatie,de lagere publiekrechtelijke lichamen nooit
echtgewendzijngeweest om,indeeigenafwegingtussendeverschillende maatschappelijke belangen en het stellen van financiële prioriteiten, de recreatie een volwaardige
plaatstoetekennen.MetanderewoordenzezijndoorhetRijkteveelverwend!Jezouook
kunnenzeggen:delagereoverhedenzijnopportunistischgeweestinhetgebruikmakenvan
rijksregelingen.

4

Financiën

Destructurelefinancieringstekortenvandeoverheidhebbenongetwijfeldhunuitwerkingop
derecreatienietgemist.Ookeerderisgewezenopdeachteruitgangvandesectormiddelen
van ruim76 miljoen in1977tot circa40 miljoenthans,waarvan nogmaar eenkleindeel
(circa 1/3) rechtstreeks door de sector zélf zal worden besteed. Het andere deel wordt
gedecentraliseerd of 'versleuteld',viade landinrichtingsprojecten.
Eenmogelijkheidomdemiddelenvoorderecreatieteversterkendiendezichrecent aan
indevoornemenstotinvoeringvaneenpleziervaartuigbelasting. Degeraamdeopbrengst
daarvan (circa80 miljoen perjaar) zougebruikt kunnenwordenvoor hetwegnemenvan
structurele knelpunten indewatersport, zoals knelpunten indetoervaart bij bruggen en
sluizen (B.R.T.N. 1990),veiligheidsmaatregelen enmilieuvoorzieningen.
Bijdevoorbereidingvanhetwetsontwerpwerdbinnenhetministerieevenwelgekozenvoor
aanwending van een deel van de vrijkomende middelen voor de uitvoering van het
natuurbeleidsplan; een ander deel wordt door Verkeer en Waterstaat bestemd voor de
uitvoering van de derde nota Volkshuisvesting. De sector recreatie krijgt niks en de
knelpunteninderecreatietoervaartenindemilieuvoorzieningenvoordewatersportworden
niet opgelost bijgebrekaangeld.
WrangdaarbijisdatVerkeerenWaterstaatvaarwegenvoordepleziervaartdreigttesluiten
wegensdebezuinigingenopdepersonelebegrotingwaardoor60à70brug-ensluiswachtersmoetenafvloeien.Daarnaast leidtdeuitvoeringvanhetnatuurbeleidsplantotontwikkelingvannatuurprojecten inwatergebieden,waarmeedewatersport,diedaarnotabene
zelf aanheeft meebetaald,aanbandenwordtgelegd!
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5

Beheer

Het Rijk heeft voor de recreatievoorzieningen steeds het accent gelegd op nieuwe
investeringen. Voor beheer en onderhoud waren alleen in een aantal zogenaamde
rijksrecreatiegebiedenbijdrageninhetbegrotingstekort beschikbaar.
Debeherende recreatieschappen dringen reedslangaanop hetverlichtenvansubsidievoorwaarden indiezindatdoor heffingvanretributiesofdoorhettoelatenvanexploitatieelementendebeheerskostenvanopenbarerecreatiegebieden en-voorzieningenkunnen
wordenverlicht.Hetministerieisdaarinsteedsmeegegaanomoplossingenvoorhettekort
aan beheersgelden mogelijk te maken (zie in dit verband de enkele jaren geleden
verschenen Nota Beheersbeleid).
Ditalles hadtot gevolgdat hetbegrip 'openbare' recreatiediegratis beschikbaar isvoor
iedereen(tenalgemenenutte)geleidelijkaanwerduitgehold.Derecreatiewerd'geëconomiseerd' (term isontleend aan Van Lier) en de recreant, inmiddels gewend aan steeds
hogereentreeprijzenindecommerciëledagrecreatieparken,betaaldezonderopvallendte
morren.Beginnendmethetheffenvanparkeergeld,denkennueenaantalrecreatieschappen serieus over het invoerenvanverderegebruiksbelastingen. Het Veerse Meer heeft
inmiddelsbeslotenommetingangvanhetrecreatieseizoen1992vanelkewatersportereen
tientjetevragenvoor hetgebuikvan schapsvoorzieningen.
Doordezeeconomiseringheeftderecreatieookeenbelangrijkdeelvanzijnoorspronkelijke
identiteitverloren.Hetbegripopenbarerecreatievoorzieningen isuitgehold;kennelijkkan
ervoorwordenbetaald,zodat hetgeenonderwerp meerhoefttezijnvanoverheidszorg.
Hoeverkeerddezeopvatting ishoopikinhetvervolgvanmijnbijdrage aantetonen.

6

Natuur en Milieu

De laatste ontwikkeling,die ikwilanalyseren inhet procesdat heeft geleidtot een sterk
verzwaktepositievandesector recreatie,betreftdeopkomstvandenatuur-enmilieubescherming.
Recreatieistraditioneelgebondenaanhetbehoudvandeinonslandaanwezige natuurenlandschapswaarden. Hetzelfdekanuiteraardwordengezegdvandekwaliteit van het
milieu.Recreatieisdaarvaninhogemateafhankelijk.Nogmaartienjaargeledentrokken
natuurbescherming en recreatie gelijk op in het beschermen van hun gezamenlijke
belangen.MendenkeinditverbandbijvoorbeeldaanhetopenhoudenvandeOosterschelde.
Dezesituatie isinmiddelsdrastischveranderd. Denatuurbescherming heeftde recreatie
indehoekvandevervuilingendeverstoringgeplaatstenlegtmeteenrijkinstrumentarium
aanaanwijzingeninhetkadervandenatuurbeschermingswet,beheersplannen,aanwijzing
totwetland enMER-procedures, recreatieve ontwikkelingen enzelfsbestaand recreatief
gebruik steedsverder aanbanden.
Ineenpaginagroot artikelinhetdagblad DeStemvan 18januari 1992onderdekop"De
groeneterreur slaattoe"werduiteengezet hoeliefdevoorde natuur haattegende mens
kanworden.Prikkeldraadenverbodsbordenmakendenatuursteedsontoegankelijkervoor
gewone mensen.Dat ishet resultaatvande milieu-lobby inNederland.
IndevoorbereidingenvaneenherzienePlanologische KernbeslisingvoordeWaddenzee
enindevoorbereidingvaneen nieuwgeïntegreerd 'groen'structuurschema (Landbouw,
Natuurbeheer en Openluchtrecreatie) binnen en buiten het ministerie is de veranderde
houdingvan natuurjegensderecreatiegoedvoelbaar.
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IndeVoordeltaheeftdeparticuliererecreatiesectorbijtijdseenplanopgesteldomtoteen
verantwoordeafstemmingvannatuur-enrecreatiefuncties tekomen.Hetresultaatvande
'afweging'vanbelangendoordeoverheidlaatechteraanderecreatienauwelijksruimteen
presteert het zelfs om pal vóór het recreatieconcentratie-gebied Brouwersdam een
natuurkerngebiedaantewijzen,datgeheelvoorderecreatiegeslotenwordt!
Op andere plaatsen isde situatie niet beter.Schepenvande 'bruinevloot'worden inde
Waddenzeedoormilieu-organisatiesgeënterdomdatzijdezeehondenzoudenverstoren.
Daterover hetbeheerenhetgebruikvandeWaddenzee afsprakenzijngemaakttussen
recreatieorganisatiesendenatuurbeschermingwordtopzo'nmomentgemakshalvemaar
evenvergeten.
Waar recreatie aangewezen is op een zo goed mogelijke integratie van recreatie met
natuur,zienwede natuur steedssterker eenbeleidkiezendatop segregatie isgericht.
Andereministeriesdiehierbijbetrokkenzijn,zoalsVROM,volgendezelfdekoers.Verkeer
en Waterstaat heeft zich, door het integraal waterbeheer en het daarbij behorende
ecologischehersteltothaarverantwoordelijkheidtenemen,inde waterrecreatiegebieden
die ki Rijksbeheer zijn, ontwikkeldtot een milieudepartement van de eersteorde dat zo
mogelijk nogsterkerdanhet natuurdepartement dewaterrecreatie beperkingen oplegt..

7

Positiebepaling

Mijnconclusiezalvoorde lezergéénverrassingzijn. Ikbeschouw dehuidige positievan
deopenbare recreatiesector alseenhelezwakke.
Erisslechtseenzeerbeperktevisievandeoverheid.Erisgeengeldvoorrealiseringvan 1
het nog wèl geformuleerde beleid. Er zijn géén signalen dat lagere publiekrechtelijke ;
lichamen in het gat stappen dat door deterugtredende rijksoverheid ontstaat. Er isveel l
tegenwerkingvanuitde natuur- enmilieubescherming.
Nog erger dan de hiervoor genoemde ontwikkelingen acht ik het volledig gebrek aan
politiekebelangstellingvoorderecreatie.Bijeenkomstenvandesectoroverdetoekomst
vanderecreatieinonslandzoalsop15januari1992inEde,wordennietdoorkamerleden
bezocht. Behandeling van de rijksbegroting voor de openluchtrecreatie in de Tweede
Kamerlevertnietmeeropdaneenvoorspelbaarenplichtmatigvraag-enantwoordspelmet
debewindsman.Degedifferentieerdheid inrecreatievormenendaarmeeookdeversnipperde belangenbehartiging maakt dat 'de recreant' in Den Haag niet wordt gehoord.
Recreatie isgeen politiek onderwerp enwordt kennelijk gezien als eenterrein waarvoor
geen strategie op landelijke schaal nodig isendatverder kanworden verzorgd door de
marktsector.
Ikhebinhetvoorgaandeeenaantalontwikkelingenderevuelatenpasserendienaarmijn
meninginbelangrijkematebepalendzijngeweestvoordepositiewaarinderecreatiesector
thansverkeert.Veelalzijnditontwikkelingenvanbuitenaf waaropde recreatiesector zélf
weinigvatheeft.Erzijnechterookintrinsiekeoorzakenaantewijzenvoordeverzwakkingi
vandesector.Hiervoor hebikalgewezenopdeversnipperdebelangenbehartiging inde
recreatieenophetgeringeorganisatorischevermogenvandesectoromzijnbelangente\
bepleiten.
Inhetoverheidsbeleidisditmancoonderkend,hetgeenindeeerdergenoemdenota'Kiezen
voorRecreatie'heeftgeleidtotdekeuzevanhetbeleidsthema:'versterkingvandesector'.
Depositievandesector (overheid,bedrijfslevenenconsumentenorganisaties) werddoor
het beleidlangverontachtzaamd.
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TentijdevanCRMwasbijdedirectieOpenluchtrecreatiewelgeteldéénmanbelastmethet
structureelonderhoudenvandecontactenmethetparticulierinitiatief.Mededoorderelatief
ruime beschikbaarheid van financiële middelen, werd het beleid gekenmerkt door een
éénzijdigeoriëntatieopdeaanlegvanrecreatievoorzieningeninplaatsvanopdepositievan
derecreatieenderecreatiesectorinzijnalgemeenheid.Nadeovergangnaarhetministerie
vanLandbouwgroeidehetbesefdateensterkegebundeldebelangenbehartiging,zoalsdie
indelandbouwsector vruchtbaar wasgebleken,ookvoorde recreatieonmisbaar is.
Hetcorporatistischemodel(termontleendaanJaapLangkeekinditboek)vandelandbouw
werd daarom voor de recreatie min of meer gekopieerd; sectorale wetgeving, een
sectoradviesraad,eeneigenplanning-enfinancieringssysteem,hetvormenvanoverlegplatforms tussen overheid en particulier initiatief en een versterking van de inzet van
instrumentenalsonderzoek,voorlichting enonderwijs,gerichtopdebelangenvanvooral
departiculiere sector,waren hetgevolg.
Geconstateerd kanworden datdit modelzeker vruchten begint aftewerpen. De sector
wordtzichbewustvandekansenendebedreigingenenzoektsteedsmeerdewegvande
samenwerking.Devraagisofdezenieuwontstanesamenwerkingniettelaatkomtomde
verzwakkingsprocessen van de sector te keren. Nu al staat de sectorwetgeving ter
beschermingvanderecreatiebelangenterdiscussieendrogendegeldstromen,benodigcvoordeverdereversterkingvandesector,op.
Het hiervoorgenoemdecorporatistische modelheeft ooknadelen.Hethoudt het risicoinj
datderecreatiesectorzichzelfisoleerttenopzichtevananderemaatschappelijkebelangen.
Hetzelfdehebbenweziengebeuren metde landbouwsector die -telaat-designalenur»
demaatschappijverstondwaarhetgingomdeoverproduktie endebelastingvan natuur/
enmilieuwaarden.
Derecreatiesector heeftzich,mededoorrelatiefruimerijkssubsidiesindetotstandkoming
van de recreatief-toeristische infrastructuur (circa f2miljard inde afgelopen 25jaar) en
dooreenéénzijdigeoriëntatiedaarop,gekoesterdineenzeker'isolement'tenopzichtevan
andereterreinenvanoverheidszorg. Eenduidelijk voorbeeldvormende recreatieschappen.Zijzijnontstaanomdatdezorgvooropenluchtrecreatie inhogemateeengemeentegrens-overschrijdende aanpakbehoeft,welkeaanpakdoordeRijksoverheidforsgestimuleerdwerddooreendaaropafgestemdplannings-enfinancieringsmodel.Nudeplanningsprocedure endefinancieringsstromen verdwijnen,zijnveelschappen hunbasis kwijt en
zoeken, in nood, naar allerlei handvaten om hun voortbestaan te legitimeren. Het
'isolement' kanookde redenzijndatde
lagere publiekrechterlijke lichamen in het algemeen zoterughoudend zijn in het op zich
nemenvandezorgvoor deopenbare recreatie endedaarbijbehorendelasten.

8

'\

Openbarerecreatie

Bijde beschrijving van de problematiek van de beheerslasten inde recreatie heb ik het
proces van 'economisering' geschetst waardoor het begrip 'openbare recreatie' haar
betekenisheeftverloren.Gesteldkanwordendatderecreatiesector ernietinisgeslaagd
om het begrip 'openbaar' inde recreatieverderte operationaliseren en het daarmee als
'collectief goed'teverankeren indebelevingvandeburger endaarmee inhetoverheidsbeleid.
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Dezorgvoorde recreatievanuitdeoverheidheeftdaardoorzijnoorspronkelijke identiteit
verloren.Hetantwoordopdevraagwaaromoverheidszorgnodigis,wordtdanooksteeds
meergevondeninheteconomischebelangvandesectorendedaarinwerkzamebedrijven.
Openbarerecreatiemogelijkhedenzijninonsdichtbevolktelandeninonzeprestatiemaatschappij, naar mijn mening, onmisbaar voor de leefbaarheid van ons land en voor het
individueelwelzijn.Ookvoorhetverantwoordblijvenomgaanmetdewaardenvannatuur
en landschap vraagt de recreatie om een ruimtelijke inpassing en regulering, waarin
openbarerecreatiemogelijkhedenessentiëleelementenvormen.Recreatiekanookveelal
hetdraagvlakbiedenvoornatuur-enmilieubescherming.Nietalle recreatiemogelijkheden
kunnenviademarktsectorwordenaangeboden.Algemenegebruiksvoorzieningen,zoals
wandel-fiets-enruiterroutes,vaarwegen,bossenengroenvoorzieningen,kunnen alléén
viadealgemenemiddelentotstandgebrachtwordenenbehoudenblijven.Hetstopzetten
vandeoverheidsverantwoordelijkheid voor deopenbare recreatieve infrastructuur zaler
bijvoorbeeldtoeleidendatdatgenewatindeafgelopen20jaartotstandisgebracht
(ad2miljard)zalverloederenenlateregeneratiestotenormeherinvesteringenzalnopen.
Het afkalvenvande bestaande infrastructuur is nu aloptalvan plaatsen zichtbaar. Als
zodanigvormenopenbarerecreatiemogelijkhedenbasiswaardeninonzesamenleving,die
in belangrijke mate bijdragen aan de invulling van het begrip 'kwaliteit' uit de recent
gepresenteerde Beleidsnota Openluchtrecreatie. De politiek trekt daaruit helaas geen
consequenties.
Een beschouwing als deze vraagt ook om een nadere analyse van de positie van het
recreatiebeleid binnen het ministerievan Landbouw, Natuurbeheer enVisserij. Hoe ziet
dezeerthansuit?
Kortnadat LandbouwdeverantwoordelijkheidvoorderecreatievanhettoenmaligeCRM
overnam,vondeensplitsingplaatsvandetoenmaligedirectieNatuurbehoudenOpenluchtrecreatie envormdederecreatieeenzelfstandige eenheidbinnen het ministerie.
Gesteld kan worden dàt door de departementsleiding voldoende voorwaarden werden
geschapenvoordeontwikkelingvaneensterkzelfstandig beleidsterrein.Zijhet met een
sterkopdeagrarischebelangengerichtesignatuur.Onderwerpenalsdesportvisserij,het
volkstuinieren, de hobbydierhouderij en de paardesport werden uit de traditionele landbouwdirecties losgemaakt entoegevoegdaanopenluchtrecreatie. EenOntwerpvanWet
voordeOpenluchtrecreatie werdingediendendeKampeerraadwerdopgevolgddoorde
VoorlopigeAdviesraadvoordeOpenluchtrecreatie.Hétonderzoek-envoorlichtingscircuit
werdversterkt.Hetprojectmatigwerkenwerdingevoerdenvondzijnweerslaginjaarlijks
verschijnende Meerjarenprogramma's voor Recreatie en Toerisme. De samenwerking
tussenoverheid,recreatiefbedrijfslevenenrecreantenorganisatiesnamsterktoe.Methet
toeristischbeleidvanEconomischeZakenwerdeenhechtebandgesmeedophetgebied
vande toeristische infrastructuur.
Allesoverziende,haddesectorzicheensterkepositiebinnenditministerieenbinnenhet
overheidsbeleidinbredezinmoetenkunnenverwerven.Waaromisdatdannietgebeurd?
Veelvandeoorzakendiedaarvoorzijnaantegevenhebikinhetvoorgaandealgenoemd,
vooreendeelliggenzebinnendesectorzélf,vooreendeelzijnhetmeerexternefactoren
die een rol hebbengespeeld.Voor eenander deelzijnzijook gelegen inde positie van
openluchtrecreatiebinnenLandbouwenindepositiewaarinhetdepartementzichthanszélf
binnende Rijksdienst bevindt.
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Beginjaren'80konL&V,naastV&W,nogwordengezienalséénvandesterksteHaagse
departementen.Onafhankelijk, metgeheeleigeninstrumentenvoor inrichtingenbeheer,
onderwijs,voorlichtingenonderzoekeneensterkeachterbanvandelandbouw met een
hechte politiekeverankering;naar buitentoe alseensterkeeenheidopererend.
Het ministeriekanwordenverweten -enwordtdatook-dat hetgéénlange-termijn-visie
ontwikkelde hoe om te gaan met de belangen van de landbouw in relatie tot andere
maatschappelijke belangen.
Ditgebrekaanvisiewerdpijnlijkzichtbaartoendeproduktieoverschotten in EG-verband
huntol gingen vragen,ontevreden akkerbouwers de straat opgingen en het natuur- en
milieubesef het plotseling ging winnen van de agrarische lobbies. Landbouw was niet
voorbereid enook nietopgewassentegendegolfvankritiekdiezichover het landbouwbeleiduitstortte.Hetfalenvanhetvisserijbeleidwasdaarindedruppeldiedeemmerdeed
overlopen.EnLandbouwreageerdekrampachtig,ontkendedeproblemenengingsteeds
voorzichtiger naar buiten optreden; hetgeen de kritiek nog verder aanwakkerde. Over
Landbouw wordt nugesprokenalseen'reusoplemenvoeten'endebestaansredenvan
hetdepartement wordt publiekelijkbediscussieerd.
NatuurbehoudheefthandigvandeinterneverzwakkingvanLandbouwenerzijdsenvande
toename van het milieubesef anderzijds, weten te profiteren om zijn positie binnen het
ministerieteversterken.
Zo heeft het ministerie in de zorg voor de natuur een nieuwe legitimatie voor de
bestaansreden van het departement gevonden, hetgeen o.a. tot uiting kwam in de
naamsverandering van hetdepartement.
Naastlandbouwennatuurneemtderecreatiebinnendeministeriëlebelangenafwegingen
-aandacht nietlangereenherkenbarepositiein.Bezuinigingengingenaan natuurbehoud
voorbij, maar werden wèl afgewenteld op de recreatiesector. De decentralisatie werd
eenzijdigbinnende recreatiesector gevonden.Natuurbehoud bleeftot nutoe goeddeels
buitenschot.
DepersoneleorganisatievanderecreatiesectorbinnenLNVondergingindeafgelopen10
jaarveleveranderingen.Defunctiesvandebuitendienst-ambtenarenvoordesportvisserij
(VA's) werden opgeheven. De kampeer- raadconsulenten verdwenen. Sinds 1982 telt
Openluchtrecreatie aldevierdedirecteur (gelukkigisheteenhelegoeie!).Alsgevolgvan
degrote efficiency-operatie bijhet RijkzaldedirectieOpenluchtrecreatie vóór 1994bijna
40% vanzijn personeelsformatie moeten inleveren en zalde buitendienst diethans per
provincie opereert teruggebracht worden tot circa 4 regio's. Het voortbestaan van een
zelfstandigedirectieOpenluchtrecreatiestaatthansernstigopdetocht.Daarmeekomtook
deerkenningvaneenzelfstandigesectorrecreatiebinnenhetmaatschappelijkekrachtenvelddirect inhetgedrang.
Ditallessteektschrilafbijderuimtedienatuurbehoudthansinpolitieke,organisatorische,
personele enfinanciëlezinkrijgt.
Illustratief in dit verband is dat een consulentschap voor de openluchtrecreatie in de
provincie meteenbezettingvanvaak niet meerdan2beleidsfunctionarissen moet gaan
verdwijnen,terwijltegelijkertijd hetconsulentschap Natuurbehoud,Bos-en LandschapsbouwenFaunabeheerzichtrotsindeprovinciepresenteertineenhernieuwdeformatievan
somswel20 mensen.Watverschil inmachtsverhoudingen alnietkanbetekenen!
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Tot zovermijnanalysevan het procesdattotdeverzwakkingvan de recreatiesectorbijde
centraleoverheidheeftgeleiden het weinigfbrissantebeelddatikop gronddaarvanmoet
schetsenvandepositievan derecreatiesectoranno1992.

9

Perspectief

Ikwil mijnbeschouwingnieteindigenvoordatikeen nieuwperspectiefvooreen recreatiebeleidoplandelijkeschaalhebgeschetst.
Ditnieuweperspectief kan mijninziensworden'opgehangen'aan devolgendesleutelbegrippen:openbaarheid,toegankelijkheiden leefbaarheid.
Openbaarheid
In het voorgaandeheb ikgeconstateerddatde rijkszorgvoorde recreatiezijnoorspronkelijkeidentiteitiskwijtgeraaktdoorde uithollingvandeopenbaarheidvanderecreatie.De
gebezigdeterminologie verstaat zich slecht metde individualiseringstendensen inhet
recreatiefgedrag.Openbaarheidrefereertaanmassaliteitenuniformiteit.
Ookomdatikgeenbeterebenaminghebkunnenvinden,wiliktochvasthoudenaanhet
begrip'openbarerecreatie'omdatdat mijninziensdekernvanderijkszorgvoorderecreatie
raakt. Het gaatom diemogelijkhedenvoorrecreatiedie nietdoorde marktsectorzullen,en
kunnen,wordenaangeboden.Discussiesoverde recreatiestondeninde laatstetijdvooral
inhettekenvan debeschikbareinstrumentenenkregendaardooreen sterktechnocratisch
karakter.Ikpleitervoorom hetbegrip'openbaarheid'inderecreatieopnieuwteoperationaliserenendewaardeervanalscollectiefgoedindesamenlevingteverankeren.Waarom
zijnopenbarerecreatiemogelijkhedennodig?Deredenendaarvoorzijneenvoudigterugte
vindeninhetonderstaandeschema.
recreatieprodukt
a. commercieel

b. niet-commercieel
c. duurzaam

Hetrecreatieproduktkanwordenonderscheidenin:
a
eencommercieelproduktonderdeeldatinspeeltopdehieren nuvraagvande
consumentenalsverkoopwaarde kan wordengedefinieerd;
b
eenniet-commercieelproduktonderdeel;bijvoorbeeldindevormvanopenbare
voorzieningen,zoals:fietspaden,groenvoorzieningenetc,diekanworden
gekarakteriseerdalsgebruikswaarde;
c
eenproduktonderdeelnietafhankelijkvan dedirectevraagvandeconsument,
maardatdebasisvoorde recreatiemogelijkhedenbiedt.Hetgaathierbijvoorbeeldomdekwaliteitvannatuuren landschapofomdebeschikbaarheiden
kwaliteitvanvaar-enviswater.Ikbeschouwditalsdeduurzamewaardevan
hetrecreatieprodukt.
Dedriegenoemdeonderdelenvanhetrecreatieprodukt kunnennietvanelkaarworden
gescheiden. Het commerciëleen niet-commerciëleproduktonderdeelvullenelkaaraan en
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hebben elkaar nodig.Met name hier liggenookde relatiestussen bijvoorbeeld toerisme
(verkoopwaarde) enopenluchtrecreatie(gebruikswaarde).Zowelhetcommerciëleennietcommerciëleproduktonderdeel zijnbeide afhankelijkvandeduurzame waarden;vande
instandhoudingvankwaliteitvan natuurenlandschapenhebbenzélfookdeverantwoordelijkheiddaarinomdezewaardeninstandtehoudenenteversterken.Hetgaat hierdus
om de relaties tussen toerisme en openluchtrecreatie enerzijds en natuur en milieu
anderzijds.
Deverantwoordelijkheidvandeoverheid(waaronder hetRijk)voordeopenluchtrecreatie
ligtderhalvevooralopdeonderdelenb.enc.vanheteerdergenoemdetotalerecreatieprodukt. Decommercie isprimairverantwoordelijk vooronderdeel a.
Men heeft elkaar echter allemaal nodig en men zal zich bewust moeten zijn van de
interrelaties binnen hettotale recreatieprodukt omdie interrelaties ookte kunnen blijven
leggen.
Ditkanalleenalsdeoverheidzichzelfhierderolvanregisseurtoebedeelt.Zonderoverheid
isergeenprogramma.
Toegankelijkheid
Detoegankelijkheidgaathetkernprobleemvoorderecreatieworden.Ikhebalgewezenop
debeperkingendievanuit natuur- enmilieubeheer intoenemende mateaande recreatie
worden opgelegd. Zonder overheidsregie zal dat tot steeds grotere conflicten tussen
natuur- enrecreatiebelangen leiden.
Het begrip toegankelijkheid' zal een nieuwe dimensie moeten krijgen,waarin natuur en
recreatiezoveelmogelijkopnieuwwordengeïntegreerd.'Toegankelijkheid'wilookzeggen
dat de openbare recreatiemogelijkheden voor iedereen bereikbaar zijn en dat fysieke,
psychischeenfinanciëledrempelsvoordeelnameaanrecreatieookvoorminderkansrijken
indesamenlevingwordenweggenomen.
Leefbaarheid
Deinstandhoudingvandeleefbaarheidvanonslandhangtinbelangrijkematesamenmet
dekwaliteit vande leefomgeving enmetde recreatieve
gebruiks-enbelevingsmogelijkhedendaarvan.
Dezorgvoordeleefbaarheidvanonslandvraagtomeenoverheiddieeenlange-termijnvisieontwikkelt,lange-termijn-doelenstelt.Dieoverheidvoertderegievoordebeantwoordingvandevraaghoeindekomendejarenwaarinvrijetijdenmobiliteittoenemen,evenals
debelangstellingvoorde'groene'en'blauwe'ruimtesalsrecreatieruimtes,metderecreatie
moetwordenomgegaan endaarvoor ookdevoorwaarden schept.

10

LNValsregisseur?

Dezorgvoordeopenbaarheid/toegankelijkheidvoorderecreatieende leefbaarheidvan
onslandiseenzaakdieprimairtotdeverantwoordelijkheid moetwordengerekendvande
rijksoverheid. Het gaat hier om een problematiek op landelijke schaal die niet aan de
provincies alléénkanwordenovergelaten.
Steedsvaker wordt gepleit voor een bundeling van de overheidszorg voor recreatie en
toerismealspanacéevoordegerezenproblemenindesectorvandeopenbarerecreatie.
Ikzouhiervanwillenzeggendateenveranderingvanorganisatie nietaltijdeenoplossing
biedt. Belangrijker ismijnsinziensdatbinnendeoverheidszorg erkendwordtdataande
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openbare recreatie en aande duurzame instandhouding daarvan (zie schema) blijvend
aandacht moetwordenbesteed;ookoplandelijkniveau.
LNV heeft intussen.als ministerie dat de verantwoordelijkheid draagt voor het landelijk
gebied een unieke kans om aande leefbaarheidvan ons land inde komendejaren een
belangrijkebijdrageteleveren.
Dezebijdrage kanbestaan ineen 'revitalisering'van het landelijkgebied endedaarin te
onderscheidenfuncties:landbouw-envoedselvoorziening,natuur-enlandschapsbehoud,
-ontwikkeling ènopenluchtrecreatie.
Juistderecreatiealsuitvloeiselvandeverstedelijkingdiezichinhetruimtegebruikvooral
richtophetlandelijkgebied,kaneenbrugfunctievervullentussenhetverstedelijkingsbeleid
vanVROMenhetbeleidvoorhetlandelijkgebiedvanLNV.Laatstgenoemdedepartement
heeft met een geïntegreerde functiebenadering voor het landelijk gebied een sleutel in
handenvoorhetbewarenvandeleefbaarheidvanonsland,nietalleenvoorhetplatteland
zélf, maar ook voor het verstedelijkte deel van Nederland. Welke organisatie ook de
verantwoordelijkheidvoorderegiemogevoeren;éénding iszeker:derecreatiekanniet
zondercentraleregie!
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Zelforganisatievanderegio?
Nieuwerollenvooreenterugtredendeoverheid
G.J.de Vink

11nleiding
Decentralisering,regionalisering,economisering,privatiseringenvooral:bezuinigen.Dat
zijn de trefwoorden van het recreatiebeleid van de negentiger jaren. Ze markeren een
overgangnaarandererollenvandeoverheid;eenterugtredendeoverheid.Indezebijdrage
zal gezocht worden naar de achtergronden van de rolverandering van een provinciale
overheid;naarhoederolveranderingindepraktijkvanderecreatieplanninggestaltekrijgt
ennaarderealiteitswaardevanderolverandering.VoordezebijdragewordthetrecreatiebeleidinZuid-Hollandendeveranderenderollenvandeprovinciedaarinalsreferentiekader
gebruikt.Totopzekerehoogtezaldebijdrage(geziendespecifiekerelatievandeProvincie
Zuid-Holland met de regionale samenwerkingsorganen) een 'Zuidhollands' verhaalworden, maar menzal er waarschijnlijk genoeg elementen invinden die in breder verband
herkenbaarzijn.Vooreengoedbegripzalereersteenkenschetsgegevenwordenvande
specifiekerelatietussendeprovincialeoverheidensamenwerkingsorganenophetgebied
van recreatie inZuid-Holland.
Integenstellingtotveelandereprovincies isderelatietussenprovincieengemeentelijke
samenwerkingsverbanden inZuid-Hollandvanoudsherzeerhechtgeweest,zowelinhoudelijkalsfinancieel.IndedichtbevolkteprovincieZuid-Holland isdeze relatiealvroegop
gang gekomen. Reeds indejarenvijftig iseenbegin gemaakt met de aanlegvan grote
recreatiegebieden indebuurtvanRotterdam. Degebiedenvan recreatieschap de Oude
Maas op het eiland IJsselmonde en van recreatieschap De Brielse Maas op het eiland
Voorne-Putten zijnbekendevoorbeelden. Ditproces isdoorgegaan, metalsgevolg een
netwerkvanrecreatiegebieden,metnameindeomgevingvanRotterdam.Hetnoordenvan
deprovinciewasmindergoedbedeeldmetnieuweprojecten,maardaarwasvanoudsher
deontwikkelingvandeNoord-enZuid-Hollandseplasseninrecreatiefopzicht interessant.
Omdat recreatieschappen in dit deel van de provincie (tot op de dag van vandaag)
ontbrekenheeftdeprovincieerzelfhetnodigegerealiseerd.Dewaardeninhetoostenvan
deprovinciehebbenhunlandelijkekaraktergrotendeelsgehouden.Ditishetdomeinvan
hetrecreatievemedegebruikenderoutegebondenrecreatievormendieopdebelevingvan
natuur en landschap gericht zijn. In het zuiden van de provincie vallen vooral de
ontwikkelingen in de deltawateren op, waarbij het zoeken naar evenwicht tussen
natuurontwikkeling enrecreatiehetbelangrijkste streven is.Midden Delflandtussen Den
HaagenRotterdamiseenverhaalapart.Daarvoorwerdeennieuwewetgemaakt,dieals
voorlopervandenieuwelandinrichtingsweteengecombineerdebenaderingvanhetgebied
voorstondvanuit landbouw, natuurenrecreatie.
VanoudsherzijnerinZuid-Holland'provincialerecreatieschappen'gevormd,omdatzonder
dekatalysator-rolvandeprovinciedegemeenschappelijkeregelingen,geziendecomplexiteitvandeplanningvanrecreatiegebieden indedichtbevolkterandstad,nietvandegrond
kwamen. DeprovincieZuid-Holland heefteraltijdgeld, energie enmenskracht voor over
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gehadomdesamenwerkingtussengemeentenonderlingendeprovincievandegrondte
krijgenentehouden.HetfeitdatdeGemeenteRotterdamalsneleeninitiatiefrijkepartner
bleekverklaartwaaromerindatdeelvandeprovinciedemeesterecreatieschappenzijn
ontstaan,zoalstezienisoponderstaandekaart.

Grenzen recreatieschappen enoverlegverbanden

legenda
1

Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen

2

Bestuurlijk overleg Krammer-Volkerak

3

Natuur- en Recreatieschap Haringvliet

4

Natuur- en Recreatieschap De Hollandsche Biesbosch

5

Recreatieschap Voorne-PuttervRozenburg

6

Recreatieschap IJsseJmonde (i.o.)

7

(Natuur- en) Recreatieschap Lingegebied

8
9

Recreatieschap Midden Delfland
Recreatieschap Dobbeplas

10

Recreatieschap Rottemeren

11

Recreatieschap Hitland

12

Recreatieschap Krimpenerwaard

13

Recreatieschap Bospark Waddinxveen-Boskoop

14

Recreatieschap Reeuwijkse plassen en omgeving

15

Recreatieschap Hollands ptaasengebted (i.o.)

15a Convenant Leiden-Noord
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Menzou inNederlandwatbetreft deintensieveomgangmet recreatieschappengaandewegkunnensprekenvaneen'Zuidhollandsmodel',datgekenmerktwordtdoordevolgende
aspecten.
Deprovincie neemtvooreenbepaaldpercentagedeel indeexploitatievaneen
recreatieschap.Voordevormingvannieuwe samenwerkingsverbanden isgeld
beschikbaar.
Deprovinciebetaalt eenaantalpersonentenbehoevevande schappen
(secretarissen) enlevert eenvertegenwoordiger inhet schapsbestuur (voorzitter
ofbestuurslid).
Deprovincialegroendistrictenwerkenalstechnischedienst voorzowel
recreatieschappen (tegeneenzekerebetaling) alsvooreigen provinciale
projecten.
Deprovincialesturinginditmodelisrelatiefgrootendeprovincialeformatie logischerwijze
omvangrijk.

2

Denoodzaakvanrolverandering:oorzaken

Doorveranderdeinzichtengaatderolvandeprovincievanafheteindevandejarentachtig
veranderen, de argumenten daarvoor zijnalsvolgt.
Inspelenopveranderende recreatiepatronen is noodzakelijk;
Deafstemmingvanvraag enaanbodvraagt omaanpassing;
Kwaliteitwordt belangrijker;
Decentralisatie-enbezuinigingstendensen worden sterker;
Dehuidige maniervan recreatieplanning overleeft zichzelf;
Meeraandacht voor privatisering enpubliek-private samenwerking.
Inspelenopveranderende recreatiepatronen is noodzakelijk
Wellichtisdesnelheidvanveranderingnietdemeestbelangrijkefactor,maarishetvooral
de versnippering en de fragmentering van de vraag die de komende tijd de meeste
hoofdbrekensgaatkosten.Hetaanbodvanrecreatievoorzieningen (zoweloudalsnieuw)
isnietzo maaraantepassenaaneennieuwsoortgebruikdatgekenmerktwordtdoorde
trefwoorden snel,dynamisch,flexibel,vluchtig,versnipperd.
Deafstemming vanvraagenaanbod vraagtom aanpassing
Niet alleen de recreatiepatronen fragmenteren. Ook de samenstelling van de bevolking
verandertvrijingrijpenddekomendedecennia,hetgeen invloedheeftophetgebruikvan
recreatievoorzieningen.Vaakisersprakevanaanboddatalvelejarenbestaat (deeerste
recreatiegebiedenrondRotterdamdaterenvandehetbeginvandejarenvijftig)naastnieuw
teontwikkelenaanbod.Elkaanbodschepteeneigenspecifiekevraagendeverschillende
soortenaanbodzullenelkaargaanbeïnvloeden,somszelfsbeconcurreren.Datgeldtzeker
alsmenbedenktdatdeinrichtingvannieuwerecreatiegebieden nietzoveelafwijktvande
reedsbestaande.Wemaken,uitzonderingendaargelaten,nogsteedsmeervanhetzelfde.
Alleen liggen de nieuwe recreatiegebieden over het algemeen dichter bij de stedelijke
concentraties. Daardoor kan het rendement van oudere,verder weg gelegen,gebieden
afnemen.
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Kwaliteit wordt belangrijker
Steedsmeerwordt meninderecreatieplanninggeconfronteerd metverschuivingen inde
behoeftevan kwantiteit naar kwaliteit. Het opheffen van kwantitatievetekorten lijkt inde
nabijetoekomst, behoudenszeer plaatsgebonden problemen, niet meer zo nodig.Maar
daartegenoverstaateenschrikbarendtekortaankwaliteit(routesverbindingen,toegankelijkheid, beleving natuur- en landschap enzovoort). Meer en meer wordt erkend dat de
kwaliteit van de (recreatie)landschappen een belangrijke factor is in het woon- en
werkmilieu.Datdefactor'groen'steedsbelangrijkerwordtalsvestigingsfactorvoorzowel
bedrijven alswoningen.IndeVierdeNota Extra(VINEX, 1990) enuitwerkingen daarvan
zoalsdieinhetGroeneHartofhetRivierengebiednemenbegrippenalsruimtelijkekwaliteit
eencentraleplaatsin.DenieuweBeleidsnotaOpenluchtrecreatie1991-2010heeftalstitel
meegekregen 'Kiezenvoor recreatie'(LNV,1991).Hetkiezenvoorrecreatieblijkt indeze
nieuwste beleidsnota neer te komen op kiezen voor kwaliteit. "Kiezen voor recreatie
betekent voor het Rijk ook kiezen voor een bepaalde aanpak: sturen op hoofdlijnen,
scheppenvanvoorwaardenenhetstellenvanrandvoorwaarden.Deuitvoeringgeschiedt
waar mogelijk door andereoverheden,organisatiesenbedrijven",vermeldt de populaire
samenvattingvandebeleidsnota.Hetrijksbeleidlijkteenbehoorlijkeommezwaaitemaken.
'Tot nu toe was het beleid vooral gericht op het wegwerken van tekorten aan recreatiemogelijkheden.Dekoerswordtnuverlegdnaareenmeeropkwaliteitgerichtrecreatiebeleid".Ditkwaliteitsbeleidbiedt,volgensdebrochure:"Perspectievenomintespelenophet
steedsindividueler wordendrecreatiegedrag,opeengewenstegrotererolvande marktsectorenophetbehoudendebenuttingvanbestaandeenpotentiële recreatiekwaliteiten
vanonsland".
Langiserdoorverschillendeinstantiesvooreendergelijkeommezwaaiinhetrecreatiebeleid gepleit. Zo werd in Zuid-Holland op basis van de uitkomsten van het onderzoek
RecreatieruimteninZuid-Hollandin1986algeconcludeerddateraanleidingenwarenvoor
eenbeleidsombuiging inderichtingvaneenkwalitatievebenadering.Inhoofdlijnenstelde
meninhetrapport devolgende nieuwebeleidslijnenvoor:
van'opvangbeleid'naar 'kwaliteitsbeleid',dat wilzeggen naast inrichting
toenemende aandachtvoor beheer enontwikkelingvanaanwezige potenties,
natuurbouw, medegebruik endergelijke;
vanprovincialetekorten naar hetoplossenvan regionaleen lokaleknelpunten;
vanalgemeennaardoelgroepenbeleid;
vanbuitenstedelijkeopenluchtrecreatie naar een'breed recreatiebeleid'methet
oogopvrije-tijd-nieuwe-stijl(PRRN,1986:14).
Menvindt dergelijke bewoordingen nuterug inde Beleidsnota openluchtrecreatie. Toch
zitten er in de trendbreuk die het rijk aankondigt tegenstrijdigheden. Deze maken het
twijfelachtigofhetnieuwekwaliteitsbeleidiswaarte maken.Dezetegenstrijdighedenzijn:
dekeuzevoor kwaliteit isingegevenofgaat iniedergevalgepaard met zware
bezuinigingen;
de inhoudelijkeonderbouwingvan hetkwaliteitsbeleid iszwakwant het is
onduidelijk wat nudekwaliteit iswaar derecreantenomvragen;
de legitimatievanhetopenluchtrecreatiebeleid lijktteverschuiven van
collectieve naar individueleaspecten,echterzonder daarvandeconsequenties
aantegeven;
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het nieuwekwaliteitsbeleid moetwordengerealiseerd met hetzelfdeoude
instrumentarium dat noguitde 'kwantitatievetekortenperiode'stamt enniet is
toegerust voor denieuwetaken.
Sterkeredecentralisatie-en bezuinigingstendensen
Sindseenaantaljarenwaart hetspookvandedecentralisatie doorde recreatieplanning.
Nietdathetertotnutoeconcreetvangekomenis,maarsteedsweerwordterbetoogdhoe
belangrijk het is dat de beslissingen op een zo laag mogelijk bestuursniveau genomen
worden.Voorrecreatieplanningzitdaarwelietsin.Delokaleenregionaleoverhedenstaan
tenslotte het dichtst bijde burger. Decentralisatie isook steeds gekoppeld aanbezuinigingen. Een decentralere planning zou goedkoper uitvallen. Minder overleg, directere
lijnen,minder nota's endirecter uitvoeren leveren allemaalbesparingen op. Inde meest
recentevoorstellenheefthetRijkvoorgesteldomdeuitvoeringvanhetbeleidophetgebied
vandeRandstadgroenstructuur buitenlandinrichtingsverbandtedecentraliseren naarhet
Provinciefonds, echter nadat er een efficiency korting istoegepast (Rijksmeerjarenprogramma,1991).Voordetoekomstvanderecreatieplanninglijktvooralsnogdecentralisatie
vanrijkstaken naardeprovincie eennoodzakelijke voorwaardevoorverandering.Of het
ookeenvoldoendevoorwaarde is,isnognietduidelijk.
Dehuidigemaniervan recreatieplanning overleeft zichzelf
Inde recreatieplanning overheerst de aanbodgerichte benadering nogsterk (zieook De
Vink, 1990). Dat vloeit voort uit dewelzijn-traditie, waarin de openluchtrecreatie groot is
geworden.Dedoelstellingwasnooitzozeerhetvoldoenaaneenspecifiekemaatschappelijkevraag,maarderecreatiegebiedenwerden(enworden)aangelegdomdatzebijdragen
aaneenbeterwoonklimaat,gezondereleefomgeving,menselijkeontplooiing.Vaakookin
combinatie met doelstellingen die uit andere beleidssectoren stammen, zoals bufferen
tegenstedelijkeofindustriëleontwikkelingen,hetbehoudenofontwikkelenvanlandschappelijke waarden, het storten van afval of het winnen van zand. Op zich zijn deze
doelstellingen overigens legitiem, zij het dat men dan ook niet moet verlangen dat het
recreatievegebruikalleenhet(voort)bestaanvandezegebiedenmoetkunnenverantwoorden enfinancieren. Delaatste paarjaar echter wordt steeds meer nadruk gelegd op de
vraagvanderecreanten.Watwillenze,watdoenzeenhoekunnenwehetproduktdaarop
afstemmen. Demarketingbenadering heeft aarzelend,inganggevonden. Ditgeldt vooral
voor de nog aan te leggen projecten, maar ook het gebruik van reeds bestaande
voorzieningenstaatterdiscussie.Eenverdereontwikkelingopditgebiedstaatonherroepelijkvoor de deur,ook alomdat door krappere financiële middelen hardere prioriteiten
gesteldzullen moetenworden.Datlukt alleenalsmendeinzetvanmiddelenkantoetsen
aan de mate waarin daarmee (beleids)doelstellingen worden gerealiseerd. Daarvoor
moeten de doelstellingen duidelijker danvoorheen geformuleerd worden intermen van
doelgroepenenhunrecreatievevraag. Deafgelopentijdisdekritiekop hetplanningsysteemtoegenomen.Hetplanningsysteemvanrijk,provincieenrecreatieschappenisgericht
op aanleg en inrichting en bekommert zich niet om beheer en onderhoud. De lokale
overheden draaien hiervoor op en dat wordt een steeds groter probleem. Herinrichting
vanwege de veranderde vraag wordt door het rijk wel als noodzaak erkend, maar een
specifiekbeleiddatvoorzienisvandenodigegeldmiddeleniserniet.Dedoelstellingvan
de Randstad Groen Structuur (RSGS), het aan elkaar koppelen van verschillende
instrumenten,ismaarzeertendelegelukt.Indepraktijkblijftdeinzetvandeverschillende

81

instrumentengescheiden.Daardoorkomenersteedsvaker'verdelingsdiscussies'voorin
gebieden die nu juist met een integrale aanpak en een gecombineerde financiering te
helpenzouden zijn.Trouwens,ookdeinstrumentenzelfstaanterdiscussie.Hetwordt in
hetalgemeensteedsmoeilijkeromRSGS-projectenterealiseren.Ditistebegrijpenalsmen
bedenktdatde'gemakkelijke'projectenzolangzamerhand inuitvoeringzijngekomenen
dusde'moeilijke'overblijven.Demoeilijkheidzithemvaakindeverwervingskostenvande
grond.Grondendichtbijdesteden-endiezijnjuist aantrekkelijkvoorrecreatie-zijnzeker
inde randstadduur.Zowel het beleidopdat gebied alsde geldmiddelen zijn nauwelijks
toereikendmeeromdergelijkegrondenookvoortvarendaantekopenofomdeuitkoopvan
bestaande functieste regelen. Gevolg;stagnatie en een verderetemporisering van het
uitvoeringsprogramma.Zolangzamerhandzijnweopdezemanieralaanhetplannenvoor
een periode die pas over dertig jaar ingaat. D'rt lijkt zinloos, gezien de te verwachten
veranderingen in het recreatiepatroon en de verdergaande claims op gebieden voor
woningen,infrastructuur, bedrijventerreinenen-inZuid-Hollandzeerbelangrijk- afvalberging.Daarkomtbijdathetplanning-enfinancieringsysteemvoordeopenluchtrecreatiein
het geheel niet is toegerust om bijvoorbeeld in combinatie met het bedrijfsleven naar
oplossingentezoekenvoorderealisatievangroenstructuren.Toch isditdelijndiezowel
in rijks- als in provinciale beleidsnota's steeds duidelijker naar voren komt, meestal als
oplossingvoor definanciëleproblemen.
Meer aandacht voor privatiseringen publiek-private samenwerking
Inhet beleidvanzowelrijksoverheid,provincies als (samenwerkende) gemeenten vindt
men de wens om de recreatieplanning meer commercieel te benaderen. Er wordt dan
meestal gedoeld op privatisering en op pubiiek-private samenwerking. Meestal spelen
financiëleproblemenopdeachtergronddehoofdrolendenktmeneropdezemanieruitte
komen.Metnamebijdenatuur-enrecreatieschappenzijnervoorbeeldenvanprivatisering
vanvoorzieningenomgeldvrijtemakenvoordeexploitatievandeoverigegedeeltenvan
het recreatiegebied. De te privatiseren activiteiten betreffen vaak zwemgelegenheden,
campings en jachthavens. Voor wat betreft de PPS-constructies zijn er wat ervaringen
opgedaan, maar doordat de overheid zoterughoudend reageert als het gaat om het uit
handengevenvandesturingsmogelijkhedenviaderuimtelijkeordeningofanderszinsiser
noglanggeensprakevaneenalternatiefvoorhetbestaandeinstrumentarium.Eriszeker
noggeen sprakevaneenprincipiëlekeuzevoorsamenwerking met hetbedrijfsleven als
gevolgvaneenveranderdelegitimatievanhetopenluchtrecreatiebeleid (bijvoorbeeldvan
collectieve naar individuele aspecten). Indediscussies over de mogelijke relatie tussen
bedrijfslevenenoverhedenkristalliserenweleenaantalmogelijkeoptiesuitalshetgaatom
demogelijkhedenvoor(mede)financieringvande'groene'inrichtingvangebiedenwanneer
stedelijkeenindustriëlefunctieszoalswoningbouw, kantorenlokaties,bedrijventerreinen,
infrastructuur englastuinbouw uitbreiden inhetlandelijkegebied.Daardoorgaannatuurenlandschappelijke waardenverlorenenwordenderecreatiemogelijkhedenverminderd.
Compensatie of meebetalen aan de groene inrichting ter plaatse of elders is dan een
oplossingvoordeverlorengeganewaarden,zoisderedenering.Uitbreidingvanstedelijke
functies wordt zo gemaakt tot een alternatieve kostendrager voor de ontwikkeling van
groen.
Hetislogischdatdeontwikkelingvanstedelijkefunctiesalsalternatievekostendragersvoor
groenindeRandstadhetmeestspeelt.Daarhebbenweimmerstemakenmetdemeeste
expansiedrift vandestedelijkefuncties.Voorbeelden zijn:
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denoodzaak omindekomendedecennia nog honderdduizendwoningente
moetenbouwen;
de nogsteedsexpanderende marktvoor nieuwe lokatiesvoor kantorenen
bedrijven;
plannenvoorgrootscheepse landwinning (nieuwe Maasvlakte, Kustlokatie);
infrastructurelewerken (nieuweautosnelwegen,TGV, BetuweSpoorlijn).
Ookvanuit detoekomstige ontwikkelingvandegroenefunctiezijnerargumenten omte
zoeken naaralternatieve kostendragers,zoals:
bezuinigingen,gekoppeldaankostenstijgingen inde recreatiesector maakthet
realiserenvanrecreatief aantrekkelijkegroengebiedendieuitsluitend publiek
gefinancierdworden indenabijetoekomst moeilijk;
depubliekefinancieringvanookvoorde recreatie belangrijke
natuurontwikkelingsgebiedenstaat,mededoorbezuinigingen,onder druk;
dezogenaamde GroteGroengebiedenzijnwaarschijnlijk nietuitsluitend publiek
tefinancieren;
het Rijksbeleid lijkt hetaccent meertegaan leggenop medefinanciering vanuit
deprivatesector,zoblijkt uit recentenota's.
Voldoenderedenenomopzoektegaannaarkoppelingvanfinancieringvanstedelijkeen
landelijkeontwikkelingen.Waaromzoudeprivatesectormeegaanbetalenaandegroene
inrichting? Desectoren zijndeafgelopenjaren altijdstrikt gescheiden geweest. Dezorg
voordekwaliteiteninrichtingvandegroeneruimtewasvooraleenoverheidsaangelegenheid,gebaseerdopdeideeënvandeverzorgingsstaat.Natuur,landschapenrecreatiegebieden kosten geld en brengen niets op, dus de overheid moest er voor opdraaien.
Woningen, kantoren enbedrijven leverenwelgeldopdusdat werdovergelaten aan de
particulieresector. Datwerdaltijdalsprincipeaanvaard.
Deveranderingvanhoudingisuiteraardtelegitimerenvanuit deschaarsteaan middelen
inde groene sectoren, maar dat is onvoldoende om het bedrijfsleven over de streep te
trekken.
Eenandere mogelijkheid isde legitimeringviademeerwaardedieeengroeneomgeving
vanhogekwaliteitzouleverenvoordebedrijven.Dezemeerwaardeisgebaseerdopdeidee
dathetvoorbedrijvenbelangrijkisomhunwerknemerseengoedegroenewoonomgeving
in het vooruitzicht te kunnen stellen met voldoende mogelijkheden om naar buiten te
trekken in de vrije tijd. Natuur- en landschapswaarden en recreatiemogelijkheden als
vestigingsvoorwaardenvoor industrieënenbedrijvendus.Alstweedeargument geldtdat
deafstandtussenaantrekkelijkwoonmilieuenbedrijvenzokleinmogelijk moetzijn,zodat
zoweldewoon-werkmobiliteitalsdewoon-recreatiemobiliteitbinnendeperkengehouden
kanworden.
DoorhetStaringCentrumisonderzochtwatdebetekenisisvande Randstadgroenstructuur voor de vestiging van bedrijven. De belangrijkste conclusies zijn dat de meeste
bedrijventegenwoordigaandachtbestedenaandekwaliteitvandeomgeving.Datgeldtin
hetbijzondervoorhoogwaardigeproduktiebedrijven enkantoren.Groen isvanbelangop
hetniveauvandelokatie.Alsderijksoverheidderelatietussende Randstadgroenstructuur
endebedrijvenwilversterkendandienendevolgendefactorenmeeraandachttekrijgen:
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organisatievandeverantwoordelijkheid,cultuurencommunicatie,economischefactoren,
regelgeving en ruimtelijk ontwerp (Andersson,1991).
Hetzoekennaarmogelijke(mede)financieringvanstedelijkefunctiesvoorgroenisallang
gaande, op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken. Als we binnen
Zuid-Hollanddestandvanzakenopmaken,danzijnerminimaalvierverschillendegroepen
mogelijkhedenteonderscheiden:
1
Publiek-private samenwerking (PPS) enbosaanleg;
2
Wonen inhetgroen;
3
Compensatieboekhouding;
4
Fondsvorming.
PPSen Bosaanleg
DoordeHeidemijisin1990eenonderzoekverricht(inopdrachtvandeStichtingRaadvoor
hetAgrarischVastgoed,SRAV) naardemogelijkhedenombosaanlegtecombinerenmet
kantorenlocaties en huizenbouw. Opde Recreatiemarkt 1990 is hierover gerapporteerd
doorJ.L.M.KapteijnvandeSRAV(Kapteijn,1990). Essentievandezeconstructieisdat
hetmogelijkzouzijnombostefinancierenuitbouwlokatiesvoorkantorenenwoningen.Wel
moet de overheid dan toestaan dat ongeveer 10% van een geplande boslokatie wordt
gebruikt voor de bouw-activiteiten. De bosaanleg zou dan als PPP-constructie kunnen
wordengerealiseerdvolgensdeberekeningenvandeHeidemij.
Wonen in het Groen
Door de Grontmij is uitgerekend dat het mogelijk moet zijn om aan een gemengde
woningbouw/bedrijvenlokatie(vanca2500ha)25%(dus625ha)extraaanbos-,recreatie,ennatuurgebied extratoetevoegenendittefinancierenuiteentoeslagopdekavelprijs
(ca 1400,-- per woning of ca 200/m2befrijfsruimte) (Grontmij, 1990). Het ideevan de
GrontmijisgepresenteerdopdeRecreatiemarktZuid-Holland1990endaarnadoorgesproken met de Gedeputeerde injanuari 1991. Het heeft tot op heden nog niettot concrete
uitwerkingen inZuid-Hollandgeleid.
Compensatieboekhouding
Decompensatieboekhouding iseeninstrumentdatontwikkeldisinhetBeleidsplanNatuur
enLandschapvandeProvincie.Hetgaateromdatschadedooruitbreidingvanstedelijke
functiesaangebrachtaannatuur-en/oflandschapgecompenseerddienttewordendoorde
veroorzakervandieschade.Decompensatiekaninnaturaplaatsvinden(bijvoorbeeldbij
zandwinningen), maarookfinancieel. Ditzoudan moetengebeuren indevormvan een
storting in het Stimuleringsfonds Natuur- en Landschap (SFNL)(Beleidsplan Natuur en
Landschap, 1991). Erzijnnoggeenconcreteuitwerkingenvanhetfinanciëledeelvande
compensatie.
Fondsvorming
Het is denkbaar om de compensatieboekhouding te verbreden en een fondste maken
waarindoor bijvoorbeeld degrote industrieën en bedrijven bedragen worden gestort die
kunnenwordengebruiktomverliesaannatuur-landschapofrecreatiewaardentecompenseren.
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Toekomstigeuitwerkingen
Destandvanzakentotnutoegeeftaanleidingomdeinspanningindetoekomstvooralte
richtenopconcreteuitwerkingen.Ideeënzijnergenoeg.Hetgaateromofdeoverhedenin
staatzijnomdesamenwerking methetbedrijfslevendaadwerkelijkvormtegeven.Dat
betekenteenhoudingsveranderingenhetintensiefzoekennaarlokatiesvoorexperimenten.Geziendecomplexiteitvandesituatieinde Randstadverdient hetdevoorkeurdit
projectmatigverderteontwikkelen.

3

Rolveranderingvandeprovincialeoverheidintheorie

Inwelkerollenmoeteenprovincialeoverheidkunnenoptredenomdeveranderingenzoals
hierbovengeschetsttekunnenblijvensturen,zonderdatdattotbetuttelingeneenovermaat
aanbureaucratieleidt?
IndepublikatieZuid-Holland;naareennieuwevenwichtbeschrijfthetprovinciaalbestuur
denieuwerollendiezijvoorzichzelfziet(ProvincieZuid-Holland,1990).Daarbij:"Ligthet
accentnietopbestuurlijkestructuren,maaropdebestuurscultuur:hoekunnenmaatschappelijkeproblemenhetmeesteffectiefwordenaangepakt(...)".DeprovincieZuid-Holland
staat een overheid voor ogen die niet moraliseert en betuttelt, maar die flexibel en
ondernemendinspeeltopveranderendepatronenenbehoeften,dieaanandereinstanties
takendurftovertelaten,dieklantvriendelijkopereert,maareentikopdevingersvandie
klantennietschuwtendievooralsamenmetanderenoptrekt.Wantdatisnodigomde
kwaliteitdekomendejarentebehoudenenuittebouwen.'
Hetprovincialebestuurzietvoorzichzelfvijfverschillenderollenomdemaatschappelijke
problemenaantepakken,namelijkalspartner,makelaar,projectontwikkelaar,initiatiefnemerendoener.
Inhaarrolalspartnerwildeprovincieoverleggenensamenwerken metallemogelijke
instantiesenpartnersomteboetserenaaneenleefbareprovincievoorallebewoners.
Duurzaamheidenkwaliteitzijnhierbijdetrefwoorden.Hetgaatdaarbijnietomdevraagvan
minderoverheidenmeermarkt, maaromeenandereoverheid,dieinsamenwerkingmet
hetparticulierinitiatiefendemarktdejuistewegzoekt.
Gemeenten kunnen veel zelf, maar niet alles. In de praktijk blijkt nogal eens dat de
belangentegenstellingen incomplexe,bovenlokale kwestiestegroot zijnomdemeest
adequateoplossingentebedenken.Opdatmomentkomtdeprovincieinbeeld.Alseerlijke
makelaar: de bemiddelaar tussen rijk en gemeenten, óf als projectontwikkelaar die
initiatievenneemtomvanuiteentotaalconceptplannenteontwikkelen,tefinancieren,te
coördinerenenuittevoeren.Ensomsookgewoonalsbeslisserdieaanwijzingengeefthoe
endoorwieietsmoetworden gedaan.
Uitdezekenschetskomtweliswaarhetbeeldnaarvorenvaneenterugtredendeoverheid,
maarniettotelkeprijs.

4

Rolveranderinginhetrecreatiebeleid

Latenwenueensbekijkeninhoeverrederollenalspartner,makelaar,projectontwikkelaar,
initiatiefnemerendoeneralzijnterugtevindeninhetrecreatiebeleidvandeprovincie.Het
recreatieveentoeristischebeleidvandeprovincieZuid-Hollandvoordepériode1990-1994
staatbeschreveninhetBeleid-enActieplanRecreatieenToerisme(BART,1989).Ditplan
isoverigenseerderverschenendandehierbovenaangehaaldepublikatie 'Zuid-Holland
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naar een nieuw evenwicht'. In het BART staan zeven beleidslijnen voor de toekomst
genoemd.Voor mijnbetoogzijnertweevanbelang:
hetvergrotenvandezelfstandigheidvande recreatieschappen als uitvloeisel
vandedaaroptredende schaalvergroting endegekozen regionale invalshoek;
het meer inschakelenvandemarktsector bijhet recreatiebeleid omdefunctiete
verbreden endebeheerslastenterugtedringen.
De vergroting van de zelfstandigheid van natuur- en recreatieschappen wordt ook wel
'regio's op eigen kracht' genoemd. Het kan worden gezien als het motto van het
Zuidhollandse recreatiebeleid voor de jaren negentig en staat voor het streven om het
projectmatige denken te vervangen door het denken in regionaal verband. Een aantal
projectgerichte recreatieschappen in Zuid-Holland zijn reeds omgevormd tot regionale
natuur- en recreatieschappen en ook eventuele nieuwe schappen zullen op deze leest
worden geschoeid. Het ideevan de regio's op eigen kracht moet niet alleen bestuurlijkjuridischvertaaldworden(hetaanpassenvandegemeenschappelijkeregeling),maarook
moet er een inhoudelijke basis voor gemaakt worden. Dat vereist een visie op de
ontwikkeling van de totale regio in recreatief-toeristisch opzicht, en een uitwerking door
middel van produkt-ontwikkelingsplannen. Daarbij zullen waarschijnlijk de traditionele
scheidingentussendesectoren(natuur,recreatie,toerisme,woningbouw,bedrijvigheiden
infrastructuur) steedsmeer (moeten)wegvallen.Zekerwanneer 'regio'sopeigenkracht'
ookinhoudtdatdezeregio'szoveelmogelijkhuneigenzaakjesmoetenregelen(decentraliseringstendensen).
Hetkaartjelaatechterziendatdegroteregionalenatuur-enrecreatieschappenzichvooral
inhetzuidelijkdeelvandeprovinciebevinden.Elderszaldeprovinciezelfnogveelmoeten
realiseren.Hetgaatduszowelomterugtredenalsoverheid(regio'sopeigenkracht)alsom
zelfinitiatievennemendaarwaargeennatuur-enrecreatieschappenzijn.Datinitiatiefkan
zijn om een samenwerkingsverband (financieel) te helpen oprichten, maar het kan ook
'ouderwets' neerkomenopzelfdoen.
InhetBARTstaandeprovinciale rollenophetgebiedvanhetrecreatieve-entoeristische
beleidvrijnauwkeurigomschreven.
1

2

3
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Planning,aanleg, (herinrichting enbeheer
Ditzijndezwaarste recreatieve takenvandeprovincie. Deprovincie ishier
beziginzijn rolvandoener ofprojectontwikkelaar met alsdoeleen basispakket
vanopenbarevoorzieningen (recreatiegebieden) eneenpublieke infrastructuur
(netwerken,verbindingen) tebieden.
Creëren vanaanvullendaanbod
Deprovinciezalaanvullend recreatief aanbodcreërenalsnaarhaar meningde
marktsector enhetparticulier initiatief met hunaanbod nietvoldoende tegemoet
komt aan haaruitgangspunten,zoalsdifferentiatie binneneenregioofdevraag
vanspecifiekedoelgroepen mettekorten.Deprovincieheeft hierde rolvan
initiatiefnemer.
Coördinerend optreden
Beleid- enproduktontwikkeling, marketingenpromotieaanpakvereisensamenwerkingenafstemmingopbasisvangezamenlijkevisies.Hierbijzaldeprovinciede
coördinatieensamenwerkingvangemeenten,particulieresectorenmarktsector
bevorderen.Deprovinciekanhierinoptredeninderolvanmakelaar.

4

Voorwaardenscheppendenstimulerend optreden
Eenvormvaninitiatief,gericht op het inbrengenvan het recreatieve belang in
allerleiandereprocessen.Erzalonderandereworden nagegaanofenwelke
commerciële (toeristisch relevante) exploitatieskunnenwordenopgenomen in
recreatiegebieden.

Zobekekenzijndenieuwerollenvandeprovinciealthansintheorieterugtevindeninde
hoofdlijnendievoorhetrecreatiebeleidzijnuitgezet.Hetwordttijdvooreenconfrontatiemet
depraktijkvanalledag.

5

Nieuwerollenenderealiteit

Zijnerredenenomaantenemendatdenieuwerollenvandeprovincieookdaadwerkelijk
indenabijetoekomst hetbeeldvanhetrecreatiebeleidbepalen? Ofzijndeinvloedenvan
buitenaf (nog) zo sterk dat de verandering zich slechts zeer langzaam of misschien wel
helemaal nietzalvoltrekken?
Regio'sop eigen kracht
De verzelfstandiging van de regio's wordt organisatorisch binnen de provincie' letterlijk
genomen.Alleuitvoerendediensten,zoalsdegroendistricten,wordenineenapartetakvan
dienst buiten hetprovinciehuisgeplaatst.Watover blijft iseenbeleidsvoorbereidende en
controlerende eenheid die de regionale samenwerkingsverbanden op hoofdlijnen (bij
voorkeur opbasisvandejaarlijksebegrotingende meerjarenplanning vandeprojecten)
moetsturen.Desamenwerkingsorganenophetgebiedvanrecreatiehebbenzoeeneigen
'recreatie serviceorganisatie'gekregen. Devraag isof hiermee de natuur- enrecreatieschappenookdaadwerkelijkzelfstandigerworden.Zezijnindenieuwesituatienogsteeds
voor de inrichting van gebieden afhankelijk van het PPO-planningsysteem. Dat wordt
centraalvanuit het Rijkaangestuurd,metdeprovinciealsintermediair enwordt geregeld
op basis van projectfinanciering. In dit verband wordt er discussie gevoerd over de
wenselijkheidvaneenprogramfinancieringversusdeprojectfinanciering. Projectfinancieringhoudt in,dateerstbijeenconcretesubsidie-aanvraagoversubsidiëringwordt beslist.
Vooreengoedfunctionerenvanregio'sopeigenkrachtishetmijnsinziensnoodzakelijkdat
erindetoekomstgewerktgaatwordenmetprogramfinanciering.Datwilzeggendatervoor
elkrecreatieschap(ofandersamenwerkingsverband),gemeenteofprovincie(voorprovinciale projecten) een jaarlijks voortschrijdend meerjarenprogramma wordt gemaakt, op
basis waarvan een totaal budget voor de benodigde investeringen beschikbaar wordt
gesteld (subsidie). Deterealiserenprojectenkunnendandoordesubsidieaanvrager zelf
wordenuitgevoerd,mitszebinnendeprogrammeringvallen.Uitbetalingvanhetbudgetkan
opjaarbasisgeschieden.
Controle van het programma vooraf vindt plaats op basis van globale criteria bij de
toekenningvandejaarlijksebudgetten.Voorwatbetreftdeprojectenvindtcontroleachteraf
plaatsopbasisvaneenchecklist.Erwordtbekekenofhetwerkisuitgevoerdopdemanier
zoals isafgesproken enervindt kwaliteitscontrole plaats.
Eventuele veranderingen in het planning- en financieringssysteem zouden hun beslag
moetenkrijgen inde alsindsjaren aangekondigdeWet opde Openluchtrecreatie. Begin
1990isereenvoorstelvandezewetingediendbijdetweedekamer.Daardoorzouzowel
het (gewijzigde) planning- als het financieringsysteem van de Openluchtrecreatie een
wettelijke basis moeten krijgen. De Directie Openluchtrecreatie van het Ministerie van
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Landbouw is overigens voor zover bekend geen voorstander van programfinanciering,
hetgeenenigszinsvreemdvoorkomt inhetlichtvandebewusteomzettingdestijdsvande
Procedure Projectontwikkeling Openluchtrecreatie in de Planning Procedure
Openluchtrecreatie. Meniswaarschijnlijkbangomdecentralesturingoptegeven,omdat
daarmeeeenbelangrijkebestaansredenvoorderijksbemoeienismetderecreatieplanning
zouwegvallen.Programfinancieringdraagtbijaaneenmeerflexibele (enmeergedecentraliseerde) planning van openluchtrecreatieprojecten. Het sturen op afstand van de
provincie wordt bemoeilijkt zolang het huidige systeem van recreatieplanning (PPOsysteem)nognietwezenlijkverandertenprogramfinancieringnognietmogelijkis.Ookde
decentralisatievoorstellen, voor zover ze nu bekend zijnbrengen indeze situatie weinig
verandering.
Regionale produktontwikkeling
Voor eenverzelfstandiging vande regio's ishet nodigdatde produktontwikkelingsvisies
binnenderegionalesamenwerkingsverbanden wordenopgesteld.Opbasisdaarvankan
de provincie haar beleid op hoofdlijnen beter toetsen. Hier zal nog enige tijd het zeer
technische karakter datde schappen inZuid-Holland hebben een rolveranderingvande
provincie in de weg staan. De natuur- en recreatieschappen in Zuid-Holland hebben
eigenlijkgeenbeleidsmatigeinvalshoekbinnenhetschapsbestuur.Datwasooknietnodig
omdat daarvoor het provinciale apparaat de benodigde dienstverlening kon en wilde
leveren.Mijnsinziensgaat het hierbijechteromeenkwestievantijd. Metdeverzelfstandiging van de schappen binnen de provinciale organisatie zal de noodzaak om een
inhoudelijke visie te formuleren met betrekking tot de toekomstige produktontwikkeling
binnen het schapsgebied spoedig blijken. Professionalisering op dit gebied binnen de
schappen is daarvoor nodig. Een begin van deze ontwikkeling is reeds ingezet in
verschillendeschappen(IJsselmonde,Haringvliet,Rottemeren).Hoesterkerderegionale
natuur- en recreatieschappen formuleren wat men wel en niet wil in de toekomst
(doelstellingen, gekoppeld aan produktontwikkeling), hoe afstandelijker de rol van de
provinciale overheidkanzijn. Hiergeldt eigenlijkdateerst derolvanhet schapzelf moet
veranderen.
Waar regionale schappen ontbreken
Deprovincialerolindegebiedenwaargeenregionaleschappenzijnblijftvoorhetgrootste
deel gelijk aan wat hij was. Inde beleidslijnen van het BART staat dat de provincie de
totstandkomingvannieuwesamenwerkingsverbandenzalbevorderen.Eriszelfsspeciaal
geldgereserveerdomnieuweschappenvandegrondtekrijgen.Tochlaathetzichaanzien
daternietveelnieuweschappenmeerbijzullenkomenindeprovincie.Pogingentotnutoe
leveren niets op; gedeeltelijk omdat bestuurlijk draagvlak ontbreekt, gedeeltelijk om
financiële redenen. Wellicht is het fenomeen natuur- en recreatieschap achterhaald en
moeterbekekenwordenof anderevormenvanregionalesamenwerkinggeëigender zijn
omderecreatieveinrichtingsproblemenvandekomendejarenoptelossen.Tedenkenvalt
aanontwikkelingsmaatschappijen,stichtingenendergelijkewaarindeprovincialeoverheid
eventueeldeelneemtof(weer)alskatalysatoroptreedt.Derolvandeprovincialeoverheid
kandanopschuiven inde richtingvan partner.
Danblijvenernogenkeleterreinenoverwaardeprovinciealsdoeneractiefblijft,overigens
welsteedsmetdebedoelingomdeeigenbemoeieniszokortmogelijktelatenduren.Het
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gaat om ontwikkelingen die gewenst zijn vanuit het provinciale beleid dat gericht is op
verbeteringvandediversiteit,kwaliteitvanderecreatievoorzieningen, maardieniet door
anderenwordenopgepakt. Deuitvoeringvan het Groene Netwerk (een samenhangend
stelsel van wandel, fiets, en kanoroutes in het landelijke gebied) is daarvan een goed
voorbeeld.Nueenmaaldestartisgegevenkomenersteedsmeergemeentenenregionale
samenwerkingsorganen die het stokje overnemen. De provincie trekt zich dan letterlijk
terugenhoudteenglobalecoördinerendeenkwaliteitsbewakendetaakover(vandoener
naarcoördinator).
Privatisering en PPS
IndeZuidhollandseschappenzijneenaantalvoorbeeldenvanprivatiseringenpogingen
ommetPPS-constructiesietstebereiken.ZoheefthetrecreatieschapdeRottemereneen
plangeproduceerddatvoorziet inhetprivatiserenvaneenzwembadmetde mogelijkheid
ditkwalitatiefaantepassenaandeeisenvandezetijdomzodoendegeldvrijtemakenom
teinvestereninanderevoorzieningenvanhetschap.VoorwatbetreftdePPS-constructies
zijnereenaantalvoorbeeldeninZuid-Hollandoperationeel.Hetbetrefthierconstructiesdie
'opgehangen' zijn aan zandwin- en/of afvalstortvergunningen (Vlietland, Valkenburgse
Meer)endievoorzienineenovereenkomsttussenprovincieeneenexploitatiemaatschappij.Waarschijnlijk iserindezegevallenvooreenPPSconstructiegekozenomdaterinde
betreffende gebieden geen rercreatieschap aanwezig is. Dezelfde overeenkomsten zijn
ook te sluiten met een samenwerkingsverband.De rol van de provincie is hier die van
partner.
PPS-constructiesophetgebiedvanontwikkelingvanwoningbouw-en/ofbedrijfsterreinenlokaties in combinatie met groenstructuren zijn er (nog) niet. Wel worden op dat gebied
pogingenondernomen.IneenwerkgroepdiezichbezighoudtmetPPSenbosaanlegen
waaraan naast institutionele beleggers en de provincie ook het rijk deelneemt, worden
voorstellenvoorbereidomconcreteprojectenterealiseren.Eenmoeilijktenemenbarrière
hierbijlijktvooralsnoghetscheppenvandeplanologischevoorwaardenwaardoordeprivate
sector zekerheid krijgt dat de plannen ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd.
Tevens is het scheppen van voorwaarden voor een aantrekkelijk rendement voor de
beleggers nogeenmoeilijkezaakvoordeoverheden.Watdatbetreft lijkt hetookvoorde
provincialeoverheid moeilijkzijnsturende rolverderoptegeven.Derolvandeprovincie
isindezegevallennogdievanintermediairenstimulator, maarmoetovergaan indievan
partnerwanneer erexperimentenwordengerealiseerd.

6

Eenvoorlopigeconclusie

Een voorlopige conclusie over de rolverandering van de provincie op basis van het
voorgaande isdaterveranderingenindeluchthangenenookalinganggezetzijn.Erzijn
echterveel externeeninterne randvoorwaarden diebepalenof enhoesneldierolverandering zal kunnen plaats vinden. Destarheidvan het huidige planningsysteem, met zijn
centrale aansturing en projectfinanciering isvoorlopig nog een grote sta-in-de-weg voor
wezenlijkeveranderingen.Datzelfdegeldtvoorhetnogbeperktzijnvanmogelijkhedenom
voorwaardentescheppenvoorPPS-constructiesmetbetrekkingtotderelatievanrecreatie
metverstedelijkingofbedrijvigheid.Daterechtergewerktwordtaaneensituatiewaariner
meerautonomieisvoorderegbnalenatuur-enrecreatieschappengecombineerdmeteen
afstandelijker sturing op hoofdlijnen door de provinciale overheid is een richting die is
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ingezetendiemijnsinziensvoorlopig nietmeeristestoppen.Overdesnelheidwaarmee
deveranderingenzichvoltrekkenisechterzelfsbijbenaderinggeenvoorspellingtedoen.
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Degemeente,decommunicatieendemacht
vanheteconomischsysteem
P.W. Zwaan,J.Lengkeek enJ.L.M,vander Voet

1

Inleiding

Naeenperiodewaarinrecreatievoorzieningenhaastvanzelfsprekendalswelzijnsvoorzieningendoordeoverheidwordenaangelegd,passendinhetkadervandeverzorgingsstaat,
treedt in de eerste helft van de jaren tachtig een ommezwaai op in het (openlucht)recreatiebeleid in Nederland. De optredende stagnatie inde economische ontwikkeling
brengt een bezinning met zich mee op de financiële basis van het overheidsbeleid. De
verzorgingstaat en,meer inhetbijzonder, het recreatiebeleid staanterdiscussie.
Indeeconomischeachterstandsgebiedenvanonslandontstaaninitiatievenomrecreatie
envooralhetgeldopleverendtoerismeteontwikkelenalsnieuweimpulsvoorderegionale
economie.Dezeinzetwordtovergenomendooralleprovincies,dietoeristisch-recreatieve
ontwikkelingsplannen(TROP's)gaanopstellenomdeimpulsenplanmatigendoelmatigtot
ontplooiïngte brengen.Ook afzonderlijke gemeenten maken lokale plannen om mee te
kunnendelen inhettoeristische profijt (DeJongen Roelofsen,1987).
Tochwordterooksceptischgereageerd:iserwelvoldoende marktvoorzoveelcommercieelaanbod;wordenprovinciesengemeentennieteikaarsconcurrenten(ziebijvoorbeeld
BoumanenLengkeek,1986enKerstenenMeester, 1985)?Deprovincialeengemeentelijkeplannenroepenheelwatvragenop.Bijhetformulerenvaneengemeentelijktoeristischrecreatief beleid spelen keuzen met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief van het
toeristisch-recreatief produkt. Waarop moeten deze keuzen worden gebaseerd? Daar,naast zijn ook discussies en standpuntbepalingen nodig over de rolverdeling tussen
publiekeenprivatesector.Wiensbelangenprevalerenbijhetmakenvankeuzen?Zijnhet
dievandeinwoners,delokalemiddenstand,dievangroterecreatief-toeristische investeerders,dievandereedslangvanhetgebiedgebruikmakendeverblijfsrecreantenofdievan
denieuwe,veelgeldbestedendegroepentoeristen?
In deze beschouwing wordt een onderzoek gepresenteerd dat is uitgevoerd door de
Werkgroep Recreatie van de Landbouwuniversiteit. Opdrachtgever was een kleine gemeenteinNederland,metzo'n8000inwoners.Omdatdit relaasoverhetwelenweevan
eengemeentenietdoorvertegenwoordigersvandiegemeentezelf isopgetekend,vanuit
huneigenvisie,wordtde identiteitvandegemeente niet naderonthuld. Het relaas heeft
daarbijzoveelalgemenetrekkendathetookopanderewillekeurigegemeentenzoukunnen
slaan.
Hetonderzoek isinhetkadervanditboek interessant omdat erdevolgendevragen aan
deorde zijn:
decentralevraag:inwiensbelang iseenrecreatief-toeristische ontwikkeling?
hoekandeklooftussenstaateneconomieende leefwereldworden overbrugd
en isconsensustebereikenover eenwenselijke ontwikkelingsrichting ineen
lokalesituatie?
welkerolkande lokaleoverheiddaarbijspelen?
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Daarmee illustreert het onderzoek de mogelijkheden (en moeilijkheden) tot een bredere
politiseringvan het lokalebeleid.

2

Exploitatieencommunicatie

De onderzochte gemeente bestaat uit twee kerkdorpen en het daar omheen gelegen
landelijkgebied.Tussendebeidekernen ligt eenrelatief kleinbosgebied metdaarineen
concentratie van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Deze hebben zowel een lokale,
regionale alsboven-regionalebetekenis.
Economisch gezien isdetoeristisch-recreatieve sector vanoudsher van belangvoor de
gemeente.Zijlevertwerkgelegenheidop,inkomensvorming,envoordeoverheidzelf,via
detoeristenbelasting,eenbijdrageaandealgemenemiddelenvandegemeente.Indejaren
vijftigwasdegemeentebegonnenmethetscheppenvanopenluchtrecreatievevoorzieningen.Doordeaanlegenexploitatievanbijvoorbeeldeenopenluchtbad heeftdegemeente
zicheentaakgecreerdbijhetverschaffenvaneen"diversiteitaanrecreatiemogelijkheden,
tegemoetkomendaandevoorkeurenvandebevolkingopeenzodanigewijzedatiedereen
daar gebruik van kan maken".Tot het beginvan dejaren tachtig was in detoeristischrecreatievesectorvandegemeentesprakevangroei.Nusignaleerdedegemeenteechter
dat "de groei van het gemeentelijke marktaandeel in de toeristisch-recreatieve sector
stagneert of afneemt".
Opeenmomentdatinoverheidskringenopenluchtrecreatiealominverbandwordtgebracht
metdeeconomischepotentiesvanhettoerisme,wordtdegemeentegeconfronteerdmet
teruglopende inkomsten en oplopende exploitatiekosten van het openluchtbad. Degemeente meende daarom het openluchtbad aan een particuliere expbitant te moeten
verkopen, inde lijnvan deveranderende opvattingen over de rol van de overheid. Een
commerciëleexploitatievanhetopenluchtbadhieldtevensindatderestvanhettoeristischrecreatieveproduktdaarbeteropzoumoetenwordenafgestemd.Detoeristisch-recreatieve functie moet nieuw leven worden ingeblazen. Aan de gemeentegrenzen plant de
gemeente fier borden met daarop 'recreatiegemeente'. Toekomstscenario's moeten
wordenontworpenomopbasisdaarvangefundeerde keuzentekunnenmaken.Heldere
toekomstbeelden verbeteren de communicatie met de inwoners. Besluitvorming over
toekomstige ontwikkelingen krijgendaarmeeeenbreder maatschappelijk draagvlak.
Tweebedoelingenvandegemeentenzijnteontwaren indefase,dieaan hetonderzoek
voorafging:
eenpragmatischeoplossingtevindenvooreenexploitatie-probleem;
hetgevenvaneenbasistoekomstige ontwikkelingen,endaarover met de
bevolkingcommuniceren.

3

Dilemma'svoorlokaleontwikkeling

Bij het ontwikkelen vaneenverantwoord toeristisch-recreatief beleid ziet een gemeente
zichvoor eenaantaldilemma's geplaatst:
a.
inwelke richtingwil mendetoeristisch-recreatieve kwaliteiten ontwikkelen?
Indemarktkundewordtvaakgebruikgemaaktvaneenschemavanmogelijkeontwikkelingen,datdoorAnsoff (1970) in1957werdopgesteld (tabel1).
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tabel1:produkt-marktstrategieontleendaanAnsoff (1970)
c

produkt/diensten

CD
Q.
CO
O

bestaand

nieuw

Destaana

I

II

nieuw

III

IV

_o>
CD
O
"O

~c
CO

CO

E

Vieroptiesliggenvoordehand:
eenversterkingvan hetbestaande produktvoorde huidigedoelgroepen;
eenaanpassingvanhet huidigeproduktvoor nieuwedoelgroepen;
hetcreërenvaneennieuwproduktvoorde huidigedoelgroepen;
hetontwikkelenvaneennieuwproduktvoor nieuwedoelgroepen.
Hetisduidelijkdathetrealiserenvanelkvandezeoptiestotaalverschillendbeleidvereist.
b

hoekandegemeentezichprofilerenopde recreatieve markt,zonder de relaties
metomringende gemeenten uithetoogteverliezen? Moetdaarbijvoor
specialisatiedanweidifferentiatie worden gekozen?
Bijeentoenamevanhetaanboddreigtdeconsumentdoordebomenhetbosnietmeerte
kunnen zien. Herkenbaarheid van het produkt zal de kans vergroten dat de doelgroep,
waarop men mikt, ook daadwerkelijk wordt aangetrokken. Afstemming met soortgelijke
initiatievenindeomgevingkanleidentotgezamenlijkeprofileringvooreenzelfdedoelgroep
en tot een zo compleet mogelijk aanbod zodat de attractiviteit wordt verhoogd. Of
gemeentenzorgendatzeverschillendedoelgroepenaantrekken,dieelkaarindeoverlappende invloedssferen niet indewegzitten.
c

hoekunnenonderdelenvan hettoeristisch-recreatieve produkt zodanig
ontwikkeldwordendatzeelkaar optimaalversterken?
Vanuit verschillende startpunten wijzen auteurs op de wenselijkheid niet langer de
afzonderlijkevoorzieningenenactiviteitenalsingangvooranalyseensynthesete kiezen
(Dietvorst, 1989;Ashworth enJansenVerbeke, 1989;VanderVoet, 1989).
Sommigecombinatiesvanvoorzieningenenaccommodatieskunnenelkaarwatbetrefthun
gebruikpositief enandereelkaarnegatiefbeïnvloeden.Doortestrevennaareenverbetering van de toegankelijkheid via samenhangende recreatief-toeristische infrastructuren
(netwerken)endoordaarinbewustelkaarpositiefbeïnvloedendecombinatiesvanvoorzieningenopte nemen (complexen) kanhetprodukt zoeffectief mogelijk worden gemaakt.
Zowelbijdediscussie rondomdetoegankelijkheid alsbijhetstreven naarcomplexen en
netwerken wordt erop gewezen dat daarbij niet alleen sprake is van fysiek ruimtelijke
aspecten, maar dat daarbij ook sprake is van sociale, juridische, en organisatorische
invalshoeken.
Voorzieningen kunnen dus eengrotere attractiviteit endoelmatigheid krijgen als ze een
onderlingsamenhangendgeheelvormen.Complexenvanvoorzieningendienenmetzorg
te worden ontworpen, omdat niet alle goed combineerbaar zijn. Voor een afgewogen
complexvanvoorzieningenisdaaromeenvoorafgaandebepalingvanderichtingdiemen
wilinslaan nodig. Datbetekent ookdat mendananderefuncties moet latenvervallen.
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d

hoekunnendecommerciëleenwellichtookdenon-profitsectorinditproces
wordeningeschakeld?
Deoverheidkanveelwillen,maaralszijnietzelftotrealisatiekanenwilovergaanende
uitvoeringvooreengrootdeelopdeschoudersvanparticulierenlegt,daniseenvande
belangrijkste opgaven om overleg- en onderhandelingsstructuren te creëren, waarin
samenwerkingvormkankrijgen.Hetbetekentookhetinhoudgevenaaneennieuwe,maar
niet minder actieve rolvan de overheid. Niet afwachten, maar stimuleren. Bovendien
betekent het dat deoverheid haar aandeel in hettotaalte ontwikkelen complex moet
leveren:geld,verbeteringvanruimtelijkekwaliteiten,dienstverleningenwellichtbovenal
eengoedonderbouwdidee.

4

Het onderzoek

GedurendezesmaandenisdoordeLandbouwuniversiteitonderzoeknaarbovenstaande
dilemma'sindegemeentegedaanopbasisvaneentheoretischeanalyse,gesprekkenmet
betrokkenen uit de publieke en particuliere sector en raadpleging van plaatselijke en
bovenlokalebeleidsnota's.
Alsbelangrijksteonderzoeksvragenkwamenaandeorde:
Hoeziethettoeristisch-recreatieve aanbodindegemeenteeruitenwatzijn
daarindesterkeenzwakkekanten ?
Welkeontwikkelingsmogelijkheden heeftdegemeente ?
Welkekeuzenmoetenwordengedaanenwelkemaatregelendienengenomen
tewordenomeenbepaaldetoeristisch-recreatieveontwikkelingterealiseren?
Hoeisdaarbijdetaakverdelingtussendepubliekeendeprivatesector?
Inhetvervolgvanditrelaaszullenachtereenvolgensaandeordekomen:eenschetsvan
hefhuidigetoeristisch-recreatieveproduktvandegemeente;tentweedeeenanalysevan
sterke enzwakke punten;ten derde een beschouwing over doelgroepen, recreatieve
activiteitenenbenodigdevoorzieningen,waaropeentoekomstigeontwikkelingkanworden
geënt;tenvierdeeendrietalontwikkelingsstrategieën;entenslotteeenbeschouwingover
keuzenengevolgendaarvanvoortaakvanoverheidenbedrijfsleven.

5

Hettoeristisch-recreatieve produkt

Het toeristisch-recreatieve produkt is te beschrijven aan de hand van de indeling in
toeristischrecreatiefkaderenintoeristisch-recreatievevoorzieningen(zievoorditonderscheidBoumanenHilhorst1988).
Toeristisch-recreatief kader
Hieronderwordthethistorischgegroeidedecorverstaanvandeplaatselijkegemeenschap,
hetbebouwdegebiedenhetlandschap,datindeloopdertijddoordeinteractietussenmens
enomgevingisontstaanenwaartegendetoeristisch-recreatieveactiviteitenzichafspelen
(zieo.a.vanEngelen-StinesenenKarsmakers,1984;DeJongenRoelofsen1987).
Hetgebiedwordtlandschappelijkgekenmerktdoordesitueringopdeovergangvanhet
zeekleigebiedinhetnoordwestenenhetdekzandlandschap inhetzuidoosten.De beide
kerkdorpenliggennetopdeovergangtussenbeide.Eenbosgebiedtussenbeidekernen
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maaktdeeluitvanditovergangsgebied.Deomgevingvanditbosgebiedwordtgekenmerkt
dooreenkleinschaligkarakter:kavelsvanbeperkteomvang,verspreidliggendebebouwing
endeaanwezigheidvanhoutsingels enkleinebosjes.
Het bosgebied zelf omvat een toegankelijk natuurpark (18,8 ha), een toegankelijk bos
waarineentrimbaanisgelegen(9,8ha)enverderverblijfsterreineneneenwaterwingebied.
Het laatste (50,8 ha) is ontoegankelijk. De toegankelijkheid van het gehele bos voor
recreatiefgebruikisdooreenenanderbeperkt.Tenzuidenvandegemeentebevindenzich
grotere bos- en heidecomplexen op het gebied van een andere gemeente. De relatie
hiermee isevenwelbeperkt doordeaanwezigheidvaneenrijkswegeneenspoorlijn.
Tennoordenvandehoofdkernligteenpoldergebied,grenzendaaneenrivier.Hetiseen
vlak,open landschapwaarinbebouwingontbreekt, heeftplaatselijk betekenis als natuurgebied.Debegrenzingwordtgevormddoordedijkvanderivier.Deontsluitinggeschiedt
viaeenplaatselijkdicht netwerkvan,vaakdoodlopende,plattelandswegen.
Dekerkdorpen biedenzelf slechts beperkte recreatieve mogelijkheden. Eenervanbezit,
metzijnkleineweekmarktenwinkelapparaat,relatief debestevoorzieningen.Bovendien
isdaarsprakevaneenkernmetenigehistorischebebouwing.Eengrotestadeninmindere
matedeanderegrotekernenindeomgevingvormendestedelijketoeristischeomgeving.
Toeristisch-recreatieve voorzieningen en accommodaties
In het bosgebied hebben zich in de loop van de tijd een aantal verblijfsrecreatieve
accommodatiesgevestigd.Eendrietalcampings (waarvaneenvandegemeenteeneen
vaneengrotestadverderop),eentweetalkampeerboerderijen,drievormings- enbezinningscentra eneen hotel.Bovendien liggenerhetopenluchtbad ende sterrewacht.
Het aanbod op de campings bestaat voornamelijk uit vaste standplaatsen. Naast de
verblijfsaccommodatiesisde belangrijkste dagrecreatieve voorziening het openluchtbad
(openluchtbad met diverse attracties, gekoppeld aan camping en overdekt zwembad).
Voortszijnerdagrecreatievevoorzieningen,zoalseenmanege,eentenniscentrum,een
pottenbakkerij eneen (sport)vliegveld.
Debereikbaarheidvanderecreatievevoorzieningenviahetrijkswegennetisgoed.Verder
isereenbeperktaantal,voorallangsverhardewegenliggende,fietspadenenfietsstroken
enplattelandswegenmeteenbeperktegeschiktheidvoorwandelenenfietsen.Dewandel,enuitloopmogelijkhedenvanuitzowelverblijfsaccommodaties, manege alsbevolkingskernenzijnbeperkttotdetweevrijtoegankelijkedelenvanhetbosgebied(totaal28,6ha).
Tenslotte moet worden gewezen op de aanwezigheid van (ten dele psychologische)
barrièresindevormvandoorsnijdingenvanhetgrondgebiedvandegemeentedooreen
rijksweg (A-58),eentweetalspoorlijnenenderivier.

6

Sterkeenzwakkepunten

Een nadere analyse van de toeristisch-recreatieve voorzieningen leidde tot een aantal
conclusies.
Het recreatief-toeristische produkt wordtgekenmerkt dooreengrotediversiteit,
geringesamenhang,veroudering enbeperkingen inde kwaliteit. Hoewel
momenteel nogsprakeisvaneenaantalredelijktotgoed functionerende
bedrijven is,medegeziendeteverwachtendemografische ontwikkelingen,de
kansaanwezigopeenverdergaande stagnatie inde recreatief-toeristische
ontwikkeling.
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Bijdeverblijfsaccommodatiesissprakevanbeperkte uitloopmogelijkheden. Het
iseenstimulansvoorverdereverbeteringvandeaccommodaties endaarmee
vande recreatie mogelijkheden binnendeterreinen.
Erisnooit eenduidelijkekeuzegemaakt aangaande aantal ensoort recreatieve
activiteitendie menindegemeentewilbevorderen enevenminisdaardoor
gestreefd naarvergrotingvandesamenhang.Wanneer mendaarover wel
standpunten inzounemen,dankanexplicietwordenbepaaldvoorwelke
doelgroepen menzijnprodukt wilversterken enwelkevoorzieningen in
onderlinge samenhang moetenwordenontwikkeld.
Doordevoorgenomen privatiseringvan hetopenluchtbadontstaat er enerzijds
onzekerheid overde relatietussendeverschillende recreatief-toeristische
aanbieders,anderzijds hoeftdaardoordeoverheid,dietotdanalsprivate
ondernemer hetbadexploiteerde, niet langeralseenconcurrentte worden
gezien.
Behalvede inspanningen metbetrekkingtot hetopenluchtbad,waarde
gemeente optradalsrecreatie-ondernemer, heeft degemeente zichinhet
verledenbetrekkelijk afwachtend opgesteld.Zijheeftzelfweinig initiatieven
ondernomenomtekomentot eensamenhangende recreatief-toeristische
infrastructuur, nochinorganisatorische,nochinruimtelijke zinen heeft ineen
aantalgevallen initiatievenvananderentegengehouden.

7

Doelgroepenenclustersvanrecreatieveactiviteiten

Recreatieentoerismewordenbeschouwdalsvrijetijdsactiviteiten,diegemeenhebbendat
zecontrasterenmetbetaaldwerk,thuiszitten,schoolofhuishoudelijkwerkengemotiveerd
wordendoor hetgenoegenwaarmeezewordenbeoefend.
De begrippen worden echter veelal onderscheiden door de wijze waarop men naar de
activiteitenkijkt. Lettendophetconsumptie- enbestedingspatroonwaarmeezegepaard
gaan,wordendiegenenalstoeristbeschouwddieuithundagelijkseomgevingbreken,en
diedaarbijgeneigdzijnommeergelduittegevendanderecreanten.Metrecreantendoelt
men dan op de mensen, die hunvrijetijd op korte afstand van hun dagelijks leefgebied
doorbrengen. Recreantenkerennahunrecreatie-activiteitenveelaldirectweer naar huis
terug. Toeristen komen van verderweg en blijven vaak logeren. Voorzieningen voor
toeristen leverenopdezewijzebeziendanookfinancieelprofijtop.Dievoorde recreatie
dikwijls niet.Het isdaaromeenbeleidsmatiggemaakt onderscheid.Met het onderscheid
wordtduidelijkhoeverschillenddefinanciëlebetekenisvanderecreërendeeigenbevolking
endievandetoeristenis.
Onderzoekvandepsychologen KremerenVeen(1983)onthuldeinteressante dimensies
van hetvrijetijdsgedrag,op basiswaarvan de betekenisvan recreatieve en toeristische
activiteitenvoordebetrokkenengelijktijdigkunnenwordengeïnterpreteerd.Verschillende
activiteitenblijkenvoordebetrokkenenovereenkomstigebetekenissentehebben(afgeleid
uit de voorkeuren van mensen) en kunnen daarop worden ingedeeld. Kremer en Veen
onderscheidentwee hoofddimensies achtervrijetijdsgedragingen:
dematewaarinactiviteiten eenplezierige afwisselingvormenopdedagelijkse
routines;
de mate,waarin activiteitenvertrouwd en 'bekend'zijn.
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Dezetweedimensiesspelenineenwisselendeverhoudingeenrolbijactiviteiten,waardoor
deze activiteiten ookverschillende betekenissen krijgen (meer of minder afwisselend,of
vertrouwd).Zevondeninhunonderzoekvijfvanzulkebetekenissen binnenhetvrijetijdsgedrag (zietabel2).
tabel2:betekenissenvanrecreatieveactiviteiten

1
2
3
4
5

— vitaal,expansief
— uitgaansgezelligheid
— ontspannend ineen
natuurlijke omgeving
— huiselijke gezelligheid
— opeigen persoongericht

afwisselingsdimensie
afwisseling/bekendheid

bekendheidsdimensie

Activiteiten met eenvitaal-expansieve betekenis zijn onder meer sporten, prestaties en
inspanningen verrichten. Men is intensief met de activiteit bezig.Ook uitgaan valt daar
onder.
Ontspannendeactiviteitenineennatuurlijkeomgevingkunnenzowel(in)spannendzijnals
rustigvanaard.
Bekendheidenvertrouwdheidspeleneenrolalsmenergenseentijdverblijft,liefstindezon,
en een kopje koffie drinkt. Huiselijke activiteiten (en de meeste recreatieve activiteiten
vindeninenrondhethuisplaats) betreffenfamiliebezoek, met hetgezinietsdoenofeen
autotochtje maken.Deautoblijktalsverlengstukvandeprivésfeertewordenervaren.De
op de eigen persoon gerichte bezigheden omvatten bijvoorbeeld hobbies, vissen en
volkstuinieren.
Een manier om doelgroepen voor het toeristisch-recreatief beleid,te formuleren is om
mensen te onderscheiden naar de activiteiten, die ze bij voorkeur aan de dag leggen
(Lengkeek, 1986).Specifiekeactiviteitenzijnvaakteeenzijdigomalsalgemeencriterium
voordoelgroepentehanteren.HetonderzoekvanKremerenVeenbiedtaanknopingspuntenvoorcriteria,juist omdatdevijf betekenissenvan hetvrijetijdsgedrag vrijglobaalzijn.
Vertaalt men deze theoretische onderscheiding van doelgroepen naar de toeristischrecreatieve mogelijkhedenvoordegemeentedankunnenwehetvolgendeconstateren.
Groepen,dievanelderskomen,zijn:deseizoenkampeerders,detoeristischekampeerders
endegroepsgezelschappen.
De seizoenkampeerders baseren hun voorkeuren en gedrag vooral op bekendheid en
vertrouwdheid. Ze bezoeken af en toe het openluchtbad, maken korte wandelingen en
verblijven veel bij de stacaravan. Het gebied rondde caravan is niet zelden als tuintje'
ingericht.Decaravanbiedthuiselijkheidendestandplaatsgelegenheidvoorhobbyen.De
directeomgeving iseenvertrouwdenrustigdecor.
Detoeristischekampeerderszijnmeergerichtopontspanningineenrustigeomgeving.Ze
zoekendenatuurendelandelijkeomgevingopomtewandelenentefietsen.Afwisselende
bezoeken aan bezienswaardigheden en bezoek aan de historische stadskernen in de
omgeving staanop hunprogramma.
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Degezelschappen,zoalsschoolgroepen enverenigingen,verblijveninde kampeerboerderijenenindebezinningsoorden.Hundoelisvaakeducatiefofhethoudenvaneenretraite.
De omgeving is belangrijk voor wandelen, sportbeoefening en spel. De gezelschappen
brengeneenwatspecifiekergedragmeedandetweeanderegroepenverblijfsrecreanten.
Toch isdebetekenisvan hunactiviteiten opsoortgelijkewijzetebeschrijven.
Dagrecreantenkomenuitderegio,zelfswelvanoverdelandsgrensomhetopenluchtbad
te bezoeken: activiteit en drukte. Over de recreatie van de eigen bevolking geeft het
onderzoek helaasweinig inzicht. Ookdaar spelendedimensies echter een rolwanneer
naarsportbeoefening enbezoekenaanstamcafé'swordtgekeken.
Deverschillendecategorieënbezoekersvande'recreatiegemeente'ontplooienthansofwel
overwegend vitaal-expansieve ofwel overwegend rustige,vertrouwde vrijetijdsgedragingen. Voorzieningenvoor de enegroep hebben maar beperkte aantrekkelijkheid voor de
andere. Dit maaktookinzichtelijk watdeeerdereconstatering,dat erweinig samenhang
is tussen de voorzieningen, betekent. Meer samenhang kan worden gezocht door
activiteiten te clusteren ronddeverschillende betekenissen van hetvrijetijdsgedrag, die
KremerenVeenaangaven.Hetuitgangspunt isdandatdeclustersvanactiviteitendieop
het algemene betekenisniveau overeenkomst vertonen, elkaar minder inde weg zullen
zittenenelkaar meer versterken.
Decentralevraag,dieinhetbeginvanonsbetoogisopgevoerd,kannuconcreterworden
gesteld: voor welke cluster van activiteiten wil men het toeristisch-recreatieve produkt
verderontwikkelen?Mogelijkhedenvoorrustigeactiviteitenvandeeigenbevolkingenvan
deseizoenkampeerdersmethunvastestandplaats?Intensieve,sportieveactiviteitenvoor
wellicht een deel van de eigen bevolking.?Rustige padenstelsels voor de toeristische
kampeerders? Of het bieden van mogelijkhedenvoor samenhangende activiteiten voor
geheelnieuwetoeristischemarktgroepen?HetschemavanAnsoff heeftde alternatieven
alopengelegd.
Uiteraardhoeft hetproduktgeenmono-cultuurtewordenvooreenalteeenzijdigecluster
vanactiviteiten.Declustersbiedenbovendienzelfaleenzekerediversiteitvanvergelijkbare
activiteiten.Tochkandehiervoorgeschetsteinvalshoekgoedeaanknopingspuntengeven
ombeterduidelijktemakenwat menwilontwikkelenenhoemenzichwilprofilerenopde
markt en,niet inde laatste plaats,wat men nietwilontwikkelen.

9

Drie ontwikkelingsperspectieven

Om aan het voorgaande uitwerking te geven, is een drietal ontwikkelingsperspectieven
geformuleerd.
Het doel daarvan was primair om binnen de gemeente te komen tot een discussie als
voorbereiding voor eengezamenlijk door overheid enbedrijfsleven gedragen besluitvorming.
Basis voor alle drie de modellen is de aanname dat een duidelijker specialisatie in het
recreatief-toeristischproduktenhetaanbrengenvaneenduidelijkersamenhangtussende
verschillende onderdelenvanhetrecreatief-toeristische produkt kan leidentotkwaliteitsverhoging, tot verdere profilering en daarmee tot verbetering van de aanbodspositie in
wijderverband.
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Model I'consolidatie vandepositie'
Het eerste model gaat uit van het consolideren van het huidige recreatief-toeristische
aanbod.Achteruitgangzalactiefwordentegengegaan,maargroeiennieuweontwikkelingenwordennietgestimuleerd.Kwaliteitsverbetering isnodigomdehuidigemarktgroepen
tebinden.Hetaccent ligtoprecreatievormenwaarbijbekendheid enrusteenbelangrijke
rolspelen.Binnendeverblijfsrecreatiebetekentditkiezenvoorseizoensrecreatie.Voorde
dagrecreatie zijn rustige, weinig voorzieningen vergende, op een 'natuurlijke' omgeving
gerichteactiviteitenvanbelang.Datwilzeggendateenverbeteringvandewandelmogelijkheden nodig isbinnen endirect rondom hetbosgebied bijde verblijfsaccommodaties.
Ook het aanbrengen van verbeteringen in de vismogelijkheden past in dit model (Zie
afbeelding1).
Derolvandeoverheidbeperktzichtotaanlegvanderecreatief-toeristische infrastructuur
entot hetverbeterenvandelandschappelijke situatie inenrondhetbosgebied.
Afbeelding 1:consolidatie van positie (bekendheid en rust)
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Model II 'nieuwe ontwikkelingen'
Het tweede model richt zich juist op het aantrekken van nieuwe marktgroepen. Het
ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardig recreatief-toeristisch produkt, gericht op
korte,luxevakantiesmeteenactievesportievedimensie,staatcentraal.Deaccommodatiesvoordeseizoenrecreatiezullengeleidelijkaanplaatsmakenvoorluxeverblijfsaccommodaties. Bouw van vakantiebungalows, hotels, dagrecreatievoorzieningen met een
sportief,actiefkarakter (paardrijden,sportvliegen,ballonvaren,tennissen,deorganisatie
vanallerleievenementenetc.)passeninditbeeld.Derelatietussenverblijfsaccommodaties en dagrecreatieve mogelijkheden kan gestalte krijgen via arrangementen en ook
seizoensverlenging kanzowordenverwezenlijkt (zieafbeelding2).
Uitvoerendetaken liggen ineerste instantie bijhet bedrijfsleven. Derolvan de overheid
beperkt zichtot dievanregisseur entot het nemenvan infrastructurele maatregelenvan
beperkteomvang (dorpskommen) entenbehoevevandebereikbaarheidvandeaccommodatiesper autovanaf de rijksweg.Veelaandacht isnodigvoor promotieteneinde de
nieuwedoelgroepentebereiken.
Afbeelding2:nieuweontwikkelingen(enluxe)
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Model III'schakel ineengrotergeheel'
Het derde model heeft als uitgangspunt de recreatie in een 'natuurlijke' omgeving. De
toeristischeverblijfsrecreatiewordtinsamenhangmetderoutegebondenrecreatiecentraal
gesteld. Derecreatievormenvindenplaatsineenrustigeomgevingenzijnop afwisseling
gericht (zie afbeelding 3). Eendergelijk beleid kangestalte krijgen via een verschuiving
binnendeverblijfsrecreatie naardetoeristischestandplaatsen.Voorwaarde isdaarnaast
eenuitbouwenvanderecreatief-toeristische infrastructuurvoordeverschillende vormen
van recreatieinrelatie metde restvande regio.Ditbetekent eenuitbouwenvan de
voet-, fiets- en ruiterpadennetwerken, van de bewegwijzering en van de daaraan op te
hangen informele recreatieveruimten.
Eendergelijknetwerkbeperktzichniettothetbosgebiedmaaromvatinprincipehetgehele
grondgebiedvandegemeente,dusinclusief opengebied langsderivier.
Naast ondersteuningvanhetparticulier initiatief betekentdit modelvoordeoverheideen
actiefinrichtings-enbeheersbeleid metbetrekkingtotdeeerdergenoemde (voorwaarden
scheppende) infrastructuur en met betrekkingtot natuur enlandschap. Het bedrijfsleven
kandaarop inspelen endaaraanondersteuninggeven.
Abeelding 3:schakel in eengroter geheel
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10

Deorganisatievandetoekomst

Uithetvoorgaandeisduidelijkdatdeoverheideenessentiëlerolbehoudt.Welkerol,isde
vraag. Hetantwoorddaarop hangtteneersteafvanwelkerichtingmenwil inslaan.Maar
bijelkvandedriescenario'szaldeoverheidwat moetendoen.Watdatishangtookweer
afvandeinhouddieaanhet'scheppenvanvoorwaarden'wordtgegeven.Isderolvande
gemeentepassief afwachtend,maarpositief medewerkendalserinitiatievenvanderden
komen?Steltdegemeentezichactiefopalsregisseur,stimuleertzijvisie-enplanvorming
en neemt daartoe ook initiatieven zonder zich evenwel financieel te laten betrekken in
samenwerkingsvormen bijhet scheppenvan het aantebiedenprodukt? Of komt er een
taakverdelingensamenwerkingtotstandtussenpubliekeenprivatesector (profitennonprofit)bijderealisatievanhetprodukt?Hetzijnkeuzendieookbijdeverdereuitwerkingvan
deaangegeven modellen moetenworden gemaakt.
Gezien de geuite wens tot stimulering van de recreatief-toeristische ontwikkeling in de
gemeentemagvaneenactievegemeentelijkeoverheidwordenuitgegaan.Deaangegane
discussieoverdeontwikkelingsperspectievenisdaarbijeeneerstestapopdewegnaarhet
ontwikkelenvaneenvisieopdegewensteontwikkelingsrichtingvanrecreatieentoerisme
binnen de gemeente. Op basis van de keuzen die worden gedaan, zal de gemeente
initiatievenmoetennemen.Hetisdaarbijvanbelangdat,zolangnognietvooreenrichting
is gekozen die ook haalbaar begint te lijken, er een gemeenschappelijk traject is van
voorbereidendemaatregelendievoorallemodelleneentijdlangdezelfdezijn.Degemeente
regisseert en enthousiasmeert en zal als essentieel onderdeel van zijn publieke taak
investeringen moeten doen in verbetering van het niet vermarktbare deel van het
toeristisch-recreatieve produkt (zorg voor infrastructuur met als doel bereikbaarheid,
ontsluitingentoegankelijkheidvoordegewenstegebruikersgroepen,zorgvoornatuuren
landschapetc).
Eenanderebelangrijketaakvandegemeenteisdeplanmatigeafstemmingvanhetbeleid
metdeandereregionaalrelevanteoverheden.Decomplex-vormingvansamenhangende
voorzieningen op het Ipkale niveau (zowel wat betreft ruimtelijke, organisatorische en
overleg structuren als gebruiksmogelijkheden), kan ook model staan voor het tot stand
brengenvansamenhangop regionaalniveau.
Tenslottekandegemeentehetinitiatiefnemenvoorhetinstellenvaneenprojectontwikkelingsgroep,bestaandeuitondernemers,ambtenarenenmaatschappelijkeorganisaties.Bij
derealisatiedaarvanbestaaterhetdilemmavandealdannietdemocratische besluitvorming binnen de groep en de controle op haar functioneren. Een oplossing daarvoor is
wellichthet,opbasisvaneenbesluitvormingophoofdlijneninderaad,verlenenvanzekere
volmachtenaaneendergelijkeprojectgroep,binnenvantevorenafgesprokengrenzen,die
efficiënt,flexibelensnelhandelenmogelijkmaken.Belangrijkisdaarbijdevormingvaneen
stimuleringsfonds,waaruitdeprojectgroepkanputtenomaarzelendeparticipantenoverde
drempeltehelpen.Wellichtdatdeopbrengstenuitdeverkoopvanhetopenluchtbadende
opbrengstenvandetoeristenbelastingdaareenbasisvoorkunnenleggen.Eenvoorwaardevoor eendergelijke samenwerking isdat ondernemers, ambtenaren enverenigingen
eikaarstaal lerenspreken. Eengezamenlijk doel isdaarvoor de eerste stap en continue
samenwerkingdetweede.
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11

Ideaalenwerkelijkheid

Methetonderzoekhebbenwenietbeoogdeenkantenklaarrecepttegevenvoorgezonde
groei in de toeristisch-recreatieve sector. De intentie is wel om alle betrokkenen bij de
beoordelingvannieuweontwikkelingeneenanalytischhouvasttegeveneneengemeenschappelijkvertrekpuntvoordiscussieoverdegewensterichtingvandeontwikkelingen.De
geconstrueerdemodellenkunnendezediscussievaneenhelderestructuurvoorzien.Zeker
kanmenvragenstellenbijeentoepassingvande'recreatie'-theorievanKremerenVeen
optoeristische gedragingen. Eenfundamentele discussieover gewenste ontwikkelingen
vergt betrouwbare, getoetste inzichten. Devraag is of men altijd moet wachten tot de
wetenschap eindelijk klaar ismet hetvindenvanfinaleantwoorden.
Hetonderzoeksresultaat isaanbestuurdersenbevolkinggepresenteerd metbehulpvan
zoveelmogelijkvisuelemiddelen:tekeningen,dia's,kaarten.Depubliekediscussiebracht
eenontmaskeringvandebestaandeverhoudingenenbedoelingen.Nietdateronverwachtereactieskwamenuitdebevolking.Menmaaktezichzorgenovereensterketoeristische
ontwikkeling,maarzagookpositievekanten.Maarindediscussiewerdalrasduidelijkdat
depolitiek verantwoordelijken,diedoor hetongelukkigeverloopvandeverkoop van het
openluchtbadalveelgezichtsverlieshaddengeleden,zoudenvasthoudenaanslechtséén
optie: model II. Oftewel de gemeente mee op in de vaart der volkeren. De meest
commerciëlevariantkwamals,totdanverborgen,agendapuntnaarbuiten.Depolitiekwas
reedsvolledigverstriktindeeisendieuitheteconomischevoortbestaanvandegemeente
voortvloeiden.Deverkoopvanhetopenluchtbadaaneenondernemerleverdedevolgende
onontkoombare stap: een verdere commercialisering van het toeristisch-recreatieve
produkt.Opz'nminstdiendemeneenprojectontwikkelaar eengunstig vestigingsklimaat
tebieden.
Eenconsequentetransformatievandegemeentelijketoeristisch-recreatieve wereld volgens model IIheeft menevenmin aangedurfd.Geen betere harmonisering van produktelementen,maarkoolengeitgespaard.Menwildebestaandebelangengroepen,metname
destacaravanbewoners,niettegenzichinnemenmeteenhardesanering.Commerciële
toekomst en behoudvan rust zouden samen moeten gaan.Kortetijd na het onderzoek
stonden regionale kranten bolvan conflictentussen rustzoekers en gebruikersvan het
sportvliegterrein. Detoekomst moet uitwijzen welke belangen op termijn tot ontplooiïng
komenenwelkezullenwordenverdrukt.Onduidelijk isnoghoeeninhoeverreeenkleine
gemeenschap,inwoners,ondernemersenoverheiddeontwikkelingenmetelkaarkunnen
dragen.Sporendebelangen?Zal hettoeristischproduktbijdragentoteensterker gevoel
van gemeenschappelijkheid (zie hiervoor bijv. Cohen, 1985),of zal men zich verzetten
tegeneenontwikkelingdieervarenwordtalsietsdathetdorpoverkomt?Verzetvanlokale
groepentegeneentesterkeinbreukophet"eigene"vaneengemeenschapisbepaaldniet
ongebruikelijk (ziebijv.protesten inhetverledentegen Kasteelpark ArcenofdeMergellandroute).Mogelijkgaat eensterkcommerciëleontwikkelingdecompetentievanlokale,
kleinschaligeondernemersteboven.Groteondernemersvanbuitennemenbezitvaneen
deelvandeomgeving.Indiendathetgevalis,lijkthetzekernietdenkbeeldigdattoeristische
ontwikkeling alsoneigenlijk, 'nietvanons',wordtervaren.
Onzebeschouwingeindigtspeculatief,omdatonderzoeknaardeverderefeitelijkeontwikkelingennietheeftplaatsgevonden.Eeninstrumentvoorcommunicatieeneenmaatschappelijkgedragenomvormingvandeomgevingenvoorzieningentoteenherkenbaarprodukt
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leek tenminste gegeven. Belangen-dominantie van economische en politieke aard, en
compromissentussenbelangen,zijndoorslaggevendgeblekenenhebbendebasisgelegd
vooreenverdere'omvorming'vandefysiek-ruimtelijkeomgevingendebetekenissen,die
daaraanwordentoegekend.
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MaasoeverprojecttussenMookenWoudrichem:
samenwerkingvanoverheidenparticulieresector
W.M.Harmsen
1
Inleiding
Inhetvroegevoorjaarvan1984isopinitiatiefvanhetStadsgewest's-Hertogenbosch,een
intergemeentelijksamenwerkingsverband,hetMaasoeverprojecttussenMookenWoudrichem vanstartgegaan.Deintroductie-tekst luidde:Maasoeverseentoeristischetopic'
vanformaat.Alsdoelstellingwerdalsneldaarnageformuleerd:HetMaasoever-gebied
tussenMookenWoudrichemdienttewordenontwikkeldtoteenherkenbaaren samenhangend toeristisch-recreatief produkt, waarvan een werving uitgaat op binnen- en
buitenlandsetoeristenen recreanten.
Achterliggende doelstellingen zijn daarbij de sociaal-economische effecten van een
dergelijkeontwikkelingintermenvanwerkgelegenheid,regionaalinkomen,bijdrageaande
reisverkeersbalansenversterkingvandestructuurvandetoeristisch-recreatievesector.
Eenenanderdienttewordengeplaatstindetoenactueletijdgeestvan'ruimbaanvoorde
marktsector'.
Marktplan
Denogalpragmatischeaanleidingvoorhetprojectgingnaeenglobaleprobleemverkenning
overinenthousiasmeoverdepotentiesvanhetMaasoevergebiedvoortoeristenrecreant
enleiddetotruimtevoorpersoonlijkeambitiesvandeinitiatiefnemers,medegebaseerdop
deinschattingvande'scoringskansen',incasuderealisatievanhetproject.
Voor het gehele gebied, bestuurlijke grenzen negerend, werd een produktmarktplan
opgesteld,waarindesterkeenzwakkepuntenvanhetproduktwerdenaangegeven. Een
actieprogrammavoor hetvernieuwenentoevoegenvanbouwstenenvoor Maasoevers
diendeuitgevoerdtewordenteneindebestaande 'kopersgroepen'betertebedienenen
nieuwekopersgroepen aantetrekken. Devoortrekkersrol werdgelegdbijderegionale
overheden;voorwaardenscheppendeoverheidsinvesteringenindetoeristischeinfrastructuurmoestenleidentotderealisatievan,voorhetbedrijfsleven,rendabeleprojecten.Naop
dezewijze alsoverheideenforse aanzette hebbengegeven,zouhetbedrijfslevende
'fakkel' automatisch overnemen en zou de overheid kunnen terugtreden, zo was de
gedachte. Eenenander heeft andersuitgepakt.Twintigjaar gescheidenoptredenvan
overhedenenbedrijfslevenindesectorrecreatie,meteigenculturenophetgebiedvan
vergaderen,samenwerkenenplannenenfundamenteleverschillenininvalshoekbleken
in vijf jaar tijd niet automatisch te veranderen in een projectontwikkelingsproces met
permanentestimulansenvoorvernieuwingencontinuïteit.Hetmarketinghandboekdateen
dergelijk automatisme belooft, is gebaseerd op de werking van de vrije markt. Voor
Maasoeversgaatdezesituatienietop.Weliswaargaathetomeenheterogeensamengesteldprodukt meteengrootaantalpotentiëledoelgroepen,maaromrdatdepubliekeen
privateproduktaanbiedersfeitelijk'eigen'doelgroepenhebben,ingegevendoorverschillendewaardenennormenenvertaaldinverschillendedoelstellingen,kanslechtsinsymbiose
-zolanghettotbeidervoordeelstrekt-totgezamenlijkeactieworden gekomen.
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VandedriepeilerswaarophetMaasoeverproject steunt,tewetenproduktontwikkeling/
inrichting,promotieencommunicatie,zijndeeerstetweedirectonderkenden geaccepteerdengeannexeerddoorrespectievelijkdepubliekeenprivatepartij.
Decommunicatietussendesamenwerkende publiekeenprivatepartijen,kwamechter
onvoldoendeuitdeverf.Daardoorwaserophetbeoogdemomentvanfakkeloverdracht
geengeredeprivatefakkeldrageromdeprojectvlambrandendtehouden.Aangeziende
voortekenen van dit knelpunt reeds in 1986/1987 manifest werden, is eenonderzoek
ingesteld (Roline de Wilde 1988). Naast de effecten van het Maasoeverproject op
naamsbekendheid,bezoekersaantallen,investeringene.d.,werdtevensinzichtverkregen
indemeningenvandeparticipantenvanpubliekeenprivatezijdeoverelkaarinrelatietot
hetproject.
Aanbevelingen uit het rapport voor de organisatie van het project inde toekomst en
noodzakelijkgeachteafsprakenoverdeverhoudingtussenprivateenpubliekepartnerszijn
weliswaarnietonverkortovergenomendoorMaasoevers,maarhebbenwelmederichting
gegevenaandeorganisatie-structuurvanhetprojectopditmoment.
IneenhistorischperspectiefvaninmiddelszevenjaarMaasoeverprojectkrijgenrelevante
aspectenvandesamenwerkingtussenoverheidenprivatesectoreen plaats.

2

Historisch perspectief

HetinhistorischperspectiefplaatsenvanhetMaasoeverproject,leverteenbeeldopvan
golfbewegingenin'beleid'.DaarmeeishetillustratiefvooreenprocesgangMaasoeversen
biedtkapstokkenvoordebeschrijvingvandegangvanzakenrondomhetproject.
Alin1970iseenrapportageverschenenmetdetitel"RecreatieopenaandeMaasvan
HeumentotWoudrichem",ontstaannaaraanleidingvaneeninformeeloverlegteOssop
12september1967.
DetoenmaligestaatssecretarisvanCultuur, Recreatie enMaatschappelijkwerk(CRM)
zette persoonlijk dediverse belanghebbenden metelk hun eigenplannen aantot een
interprovinciaal Maasoeveroverleg. Alsdoelstelling werd aande ingestelde werkgroep
meegegeven:
"Hetopstellenvaneenruimeinventarisatievanfeitenenmogelijkhedenmetbetrekkingtot
recreatievezakenopenaandeMaas,teneindeopbasisdaarvandeprovincialebesturen
teactivereninzakeeentevolgengecoördineerdinrichtingsbeleid."
DewerkgroepwassamengestelduitvertegenwoordigersvanRijkswaterstaat,deprovincialeplanologischedienstenendehoofdafdelingOpenluchtrecreatievanhetministerievan
CRM.
"Nietslechtseeninventarisatievanfeitenenmogelijkhedenwordtgegeven,maarookis
getracht een toekomstvisie in een structuurschets vast te leggen" luidde de verdere
taakopdrachtvanhetoverleg.
Deopenluchtrecreatiestondopdatmomentindekinderschoenen,maartochwerdmethet
rapportaldirectafstandgenomenvanhetin1967verschenenrapportRijnenLek("Inhet
licht vanVandaageenbeperkteverkenning,niet meer daneeninventarisatie",wasde
kanttekening).
Hoewelogenschijnlijkmethetrapportweiniglijkttezijngedaan,hebbendeverschillende
gemeentelijkeenintergemeentelijkeoverheden-geziendefeitelijkesituatiein1991 -deze
structuurschetstochalsuitgangspuntvoorhunbeleid,planvormingeninrichtinggenomen.
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Invalshoek was toen om voor openluchtrecreatie ruimte te creëren ten opzichte van
landbouw, natuur, landschap,beroepsvaart enrivierbeheer.
Indedaaropvolgende10jaarhebbenrecreatieschappenengewestenlangsdeMaashun
positieverworvenenwaargemaaktindevormvanoverheidsinvesteringeninrecreatievoorzieningen, aansluitend op de binnen- en buitendijkse ontgrondingen. Voor zover van
doelgroepen sprakewas,wasdatde 'recreantomde hoek'. Geplandwerdopbasisvan
opvangcapaciteit, recreatiedruk enaantalpleziervaartuigen per hectarewater.
Derecreatiebedrijven mochtenwelcampings enjachthavens exploiteren,maar eigenlijk
bediendenzijnietderecreantomdehoek.Waaromzoudeoverheidaandezevormenvan
recreatie medewerking verlenen?
Onrust
Met het inzettenvandeeconomische recessiebeginjarentachtig,ontstondonrust inde
regio.Hoeweldesubsidiesvooropenluchtrecreatiegehandhaafdblevenophetniveauvan
devoorgaandejaren,blekendeerfpachtinkomstenvanonderbezettekampeerbedrijvenen
jachthavensmoeilijkinbaartezijn,evenalsdebijdragevangemeentenindeexploitatievan
de openbare recreatievoorzieningen. Discussies over profijtbeginsel, temporisering en
privatiseringwaren nietvande lucht.
IndedoorderijksoverheidgeïntroduceerdeToeristischRecreatieveOntwikkelingsplannen
(TROP)perprovincie,werdtoerismeopgevoerdalsnieuwfenomeentenopzichtevande
openluchtrecreatie, met inhetkielzogdaarvandeeconomische betekenisvandetoeristisch-recreatieve sector.
Hoewelhetwelzijnvande recreant nogsteedscentraalstond,werddaar nadrukkelijk de
welvaartvanderecreatiesectoraantoegevoegd;énvanwegehetbetaalbaarhoudenvan
derecreatievoorzieningen énvanwegehetinmiddelsonderkendebelangvandesectorin
economischetermenalswerkgelegenheid,(regionaal)inkomenennationalereisverkeersbelans. Versterking van de economische structuur van de sector bood dan ook goede
mogelijkheden omprogramma'senprojectenoptebaseren.
Grontmij, als cultuurmaatschappijverankerd inde marktsector, met inveel gevallen de
overheidalsopdrachtgever,haddebeleidswijzigingoprijksniveauwellichteerderdoordan
deregionaleoverheden.Grontmijformuleerdeeenprojectvoordetoeristisch-recreatieve
ontwikkelingvandevestingstadjes aandeBrabantsekantvandeMaasinhetkadervan
depot 'structuurversterkende projecten'.
Eenambitieuze enpragmatischeambtenaarvanhetStadsgewest 's-Hertogenbosch zag
vervolgens kans omdit projectvoorstel over de provinciegrens heente tillen en ook qua
inhoudteverbredentot het Maasoevergebiedtussen Mook enWoudrichem.
Anekdotischdaarbijis,datdezeambtenaardebriefvoorfinanciëleondersteuningvanhet
project,opgestelddooreeneconoom,persoonlijkafleverdebijdebeoogdesubsidiënt.Blij
verrast bleek het 'nieuwetaalgebruik' daaraanteslaanenwerddesubsidietoegekend.
Het in1985opgestelde marketingplanvoor het Maasoevergebied concentreerdezichop
de integratie van de commerciële en non-commerciële component van het produkt
Maasoevers,zowelorganisatorischalsfysiek.Hetonderscheidtussenrecreantentoerist
vervaagdedaarbijenwerdvervangendoor 'huidigeennieuwe kopersgroepen'.
Indedaaropvolgendejarenwerdnamarktsegmentatieingezetopbedieningvanspecifieke
doelgroepen.
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Inhetnajaarvan1989werdoprijks-enprovinciaalniveautussenoverhedeneenconvenant
afgesloten over de Nadere Uitwerking Rivierengebied,zoals aangekondigd inde Vierde
Nota RuimtelijkeOrdening.
Dezeruimtelijkevisieopdeontwikkelingvanhetrivierengebiedoplangeretermijnbrengt
het Maasoeverproject terug bij het startpunt van dit historisch perspectief; de Nota
'RecreatieopenaandeMaasvanHeumentotWoudrichem'van 1970.Hetgroteverschil
daarmee is dat inmiddels een 7-jarig samenwerkingsverband van lokale en regionale
overheden en bedrijfsleven de uitvoering claimt. Daarbij wordt in het midden gelaten of
'Maasoevers'richtinggevendisvooruitwerkingvanhetMaasoevergebied,ofdatdeVierde
Nota ROdatis.
Hetin1992optestellenMAASterplanzaleennieuweimpulsaandeontwikkelingvanhet
gebiedgeven,waarinèndeperspectievenvandeNadereUitwerkingRivierengebiedènde
verworvenhedenvanzevenjaar Maasoevers geïncorporeerd zijn.

3

Pragmatisme

De aanleiding voor het Maasoeversproject in 1984,werd ingegeven door pragmatische
overwegingen. Demeesteprovincies inNederlandbeschikten inmiddelsovereenTROP
of stonden op het punt er één af te ronden. Ook op rijksniveau verscheen een eerste
serieuze NotaToeristisch Beleid (2enotaToeristisch Beleid).
Recreatieschappen engewesten werden geconfronteerd met stijgende beheers- lasten
van de recreatieve projecten en voorzieningen die zij in het kader van welzijn hadden
gerealiseerd. Discussies over profijtbeginsel,commerciële activiteiten van gewesten en
schappen,privatisering e.d.stondenopgespannenvoet met het adagium 'openbaar en
gratis toegankelijke voorzieningen voor iedereen'. TROP's en Nota Toeristisch Beleid
pleittenvoorruimbaanvoordemarktsectoreneenintegratievantoeristischeenrecreatieve
Produktelementen;samenwerkingvanoverheidenbedrijfslevenwasgewenst.Tevenswas
overduidelijk dat subsidiekranen zich alleen zouden openen voor de in de TROP's
genoemde gebieden envoorprojecten meteenmeerwaardevoor hettoeristisch produkt
Nederland. Voorwaarde daarbij was samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven.
Aangezien recreatieschappen en gewesten gronden in erfpacht geven aantoeristischrecreatievebedrijven(campings,jachthavens,horecae.d.)endaarmeeinkomstenverwervendietengoedekomenaandeniet-commercieelgeëxploiteerdevoorzieningen,zijnde
regionaleoverhedengebaatbijeengoedrenderendbedrijfsleven.Eengezondbedrijfsleven dat garant staat voor investeringen in produktverbetering en vooral een grotere
opbrengstcapaciteit voor erfpacht heeft. Grotere erfpachtinkomsten kunnen immers de
exploitatielasten van de openluchtrecreatievoorzieningen gedeeltelijk opvangen. Een
gezamenlijkeaanpakvanhetgeheletoeristisch-recreatieveproduktkandaarvooruitkomst
bieden.
Conclusie:Maasoevers diende een prominente plaats inde TROP's van Gelderland en
Brabanttekrijgen,mededoormiddelvanhetetalerenvandesamenwerkingvanoverheid
enbedrijfsleven.

4

Participanten

De organisatie van Maasoevers isvanaf de start over de volle breedte opgepakt. Alle
belanghebbendendiendenvertegenwoordigdtezijn.Deenigeomissietentijdevandestart
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vanhetprojectwashetvoorbijgaanaandehengelsportorganisaties.Deindertijdgevormde
Stimuleringsgroep bestonduit:
bestuurdersenambtelijkevertegenwoordigers vanvijf gewesten/recreatieschappen;
dedirecteurenvanvijf streek-VW's;
vertegenwoordiger vanvier KamersvanKoophandel;
vertegenwoordiger Horeca;
vertegenwoordiger Hiswa;
vertegenwoordiger Recron;
tweekoepelsvanwatersportverenigingen (enKNWV);
de Brabantse ontwikkelingmaatschappij;
de Rijksconsulentschappen Handel,Ambachten en Diensten (min.EZ)voor
GelderlandenBrabant;
deConsulentschappen Openluchtrecreatie voor Gelderlanden Brabant;
ambtelijkevertegenwoordigers vandeprovincies Gelderlanden Noord-Brabant
vandeafdelingen EconomischeZakenenvan Recreatie;
vertegenwoordiger ANWB.
Afhankelijkvandefasewaarinhetprojectverkeerde,hebbenledenvandeoorspronkelijke
stimuleringsgroep afgehaakt, of is gekozen voor een andere vertegenwoordiging van
belangen.ZohebbendeKamersvanKoophandelbijvoorbeeldeenduidelijkerrolgekregen
in de projectontwikkeling, heeft de Brabantse Ontwikkelingsmij afgehaakt (toeristische
projectenbehorenniettothetdirectetaakveld)enisvooralsnogafscheidgenomenvande
watersportverenigingenvanwegedeconcurrentievervalsingtenopzichtevanhetbijHiswa
aangesloten bedrijfsleven (paracommercialisme en BTW-kwestie).

5

Publiekeenprivateinbreng

Overheidenbedrijfslevenzijnvan meetafaanbetrokkenbijMaasoevers. Deoverheidis
echternazevenjaarnogsteedsniet'tas'vandestimulerendeeninitiërenderolzijbijdestart
vervulde, ondanks andere doelstellingen en afspraken opdit punt. Gelijkwaardigheid in
stemverhoudingtussenoverheidenbedrijfslevenisuiteindelijkgeëffectueerd,maar heeft
nietgeleidtoteengelijkwaardigeinhoudelijk/creatieveinbrenginhetprojectontwikkelingsproces. De taakverdeling die tussen partijen is ontstaan, is enerzijds een praktische
oplossing gebleken voor produktontwikkeling en promotie, maar heeft anderzijds het
verschilin'cultuur'vandepartijenenderollendiezijgeachtwordentespelen,alleenmaar
bevestigd.
Met het Maasoeverproject op weg naar privatisering en een terugtredende overheid
constateert RolinedeWilde (Maasoevereffectrapportage 1987) eenomgekeerde beweging; een vorm van 'publikisering'. De projectorganisatie zag, na pogingen te hebben
gedaanomdeStreek-VW's hetpromotie-trajecttelateninvullen,eengatontstaan inde
marketing-mixvoorMaasoevers.Onderkendwerdzoweldooroverhedenals VW-wezen
dat het bedrijfsleven in eerste instantie aangesproken diende te worden op een
grensoverschrijdende promotiecampagne. Streek-WV's en bedrijfsleven slaagden er
echter niet intot bundelingtekomen.
Nadatdeprojectorganisatie noodgedwongen,maarwillensenwetens,opdestoelvande
W V gingzitten,verbeterdedeverhoudingmethetbedrijfslevenaanzienlijk,maardiemet
deWV's verzelfsprekend niet.
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InMaasoeversparticiperenderecreatieschappenengewestenhebbenvanmeetafaan
moeitegehadmetdezeontwikkeling(promotieisnietaanons,maarisdesbedrijfslevens
endesVW's)zagendenoodzaakdaarvanechterwelin,maarblevenaandringenomde
situatiezosnelmogelijkte'normaliseren'.
Inmiddelsishetzover,datdepromotieconformdebinnenMaasoeverstotstandgebrachte
taakverdelingistoebedeeldaanhetbedrijfslevenenwordthetVW-wezentegenbetaling
alsfacilitairbedrijfingehuurd.

6

Wantrouwenbijdepartners

Overhedenenbedrijfslevenwerdenbijdestartvanhetprojectbeidegehinderddooreen
behoorlijkeportiewantrouwenjegenselkaar.Jarenlanghaddenderecreatieschappenen
gewestenzichuitsluitendgerichtophettreffenvanvoorzieningenvooropenluchtrecreatie.
Inhetkadervanhetwelzijndiendendievoorzieningenbereikbaarenbetaalbaartezijnvoor
'derecreantomdehoek'.Datderecreatie-ondernemer indesectorookeenboterham
wensteteverdienen,wasindeogenvanderecreatieschappenmindergepast.Menleefde
intwee werelden, die van de openluchtrecreatie (welzijn) en die van het toeristischrecreatief ondernemerschap (individuelewelvaart). Degewesten steldenzichdienaangaandeietscoulanterop,omdatzijveelalookeentaakophetgebiedvanbedrijfsvestiging
en-ontwikkelinghebben, zijhetmeteen
'focus'opindustriëleenambachtelijkebedrijvigheid.
Schappenengewestenwarenderhalvegeneigdhuneigenplantetrekkenenleukedingen
voordemensenmetoverheidsgeldterealiseren.
De commercieel door het bedrijfsleven geëxploiteerde voorzieningen maakten geen
onderdeelvandieplannenuitenvragenvanderecreatie-ondernemersommedewerking
aanbijvoorbeeldbedrijfsuitbreidingendedaarvoorbenodigdebestemmingsplanwijzigingenwerdenalsnietrelevantterzijdegeschoven.
ToenMaasoeversin1984methetvoorstelkwamomtegaansamenwerken,werdende
uitgesproken intentiesvandetotdantoetegenstrevende regionaleoverhedendoorhet
bedrijfslevennietgeloofdendiendendeinitiatiefnemerszicheerstwaarte maken.

7

Marketing-benadering

Voor het doorbreken van de slechte relatie tussen overheid en bedrijfsleven in het
Maasoevergebiediseen'nieuwe'planningsvariantgeïntroduceerd:demarketing-benadering. Dezeaandebedrijfseconomieontleendeplanningstechniekbleekmeerderevoordelentehebben,nietalleenvanwegededoelge-richtheid,maarjuistookomnieuwepartners
bijelkaartebrengen.Decombinatievanmarktonderzoek, marktstrategieenmarketingplanningdroegeennieuwtaalgebruikeneenanderdenkenaan,datzoweloverhedenals
demeesterecreatiebedrijvenzicheigenhaddente maken.
Hetcyclischeendaarmeepermanentekaraktervanmarketingkwamindeplaatsvanhet
'blauwdruk-denken' (eindplanning) van overheden. Debijna uitsluitende aandacht van
overhedenenbedrijfslevenvoordepvanproduktdiendenugespreidtewordenovernog
vieranderep'svandemarketing-mix.Eénenanderisverwoordinhetprodukt-marktplan
Maasoeversvan1985.
Hoewelinmiddelsookoprijks-enprovinciaalniveaudemarketingvanzowelcommerciële
alsnon-commerciëlerecreatievevoorzieningenalsgemeengoedisgeaccepteerd,wordt
daarmee,ookbijMaasoeversnogaleens'slordig'omgesprongen.
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Doorredenerenovertebereikennieuwedoelgroepeneneenbeteraanbodvooraanwezige
doelgroepenvindtnauwelijksplaatsenverzandtinhetzoekenvanpraktischeoplossingen
voor heteigenstrandbadenheteigenbedrijf.
Hoewel de gewenste produktdifferentiatie daarmee wel is gediend, is er lang niet altijd
sprake van een bewuste keuze voor een doelgroepgerichte produktontwikkeling. De
autonomievanintergemeentelijke samenwerkingsverbanden endeindividualiteitvanhet
bedrijfslevenlegtbeperkingenopaaneenoptimaalontwikkelingsscenariovoorhetgehele
Maasoevergebied.Ondankseengezamenlijkmarketingplan,hebbenoverheidenbedrijfslevennogsteedseeneigenperceptievande'markt'eneigenideeënoverhoedezemarkt
bewerkt moetworden.

8

Project-leven

Eenperiodevanvijf jaar produktontwikkeling, promotie en interne communicatie diende
voldoendetezijnomde'klusteklaren'.Indiezindatverwezenlijkingvandehoofddoelstellingaantoonbaardichterbijzouzijngekomenenvoldoendeaanzettenzoudenzijngegeven
voordecontinueringvanhetproces,meteenterugtredendeoverheideneengeorganiseerd
bedrijfslevendat hetvoortouw zou hebbenovergenomen.
AanhetMaasoeverproject lagenafsprakentussendevijfinitiatiefnemers (recreatieschappen en gewesten) ten grondslag, met een looptijd van vijf jaar. De Stimuleringsgroep
Maasoeverswasinmiddelsomgezetineenstichting,metbestuurlijkevertegenwoordigers
vandevijfschappen/gewestenenéénvertegenwoordigernamensdevijfStreek-VW's.De
overige participanten inhet Maasoeverproject kregen allede statusvan adviseur. Twee
werkgroe-penvoorproduktontwikkelingenpromotieeneencoördinatieteambestaandeuit
dedirecteurenvandeschappen/gewestengaven'voeding'aanhetbestuurindevormvan
voorstellenvoorproduktontwikkeling,promotieeninterneorganisatie/communicatie.Subsdiemogelijkhedenendemotivatievanparticipantenzijnsteedszeerbepalendgeweestvoor
activiteiten die door de stichting werden ontplooid. In de werkbare periode van vijf jaar
diende de meerwaarde van samenwerking immers met tastbare resultaten te worden
aangetoond. Bovendien was het onmogelijk om de 25 geformuleerde deelprojecten
allemaalgelijktijdiguittevoeren.Eenproiritertstellingisbijdezeprojectennietaangegeven.
Hetgingermeeromofdeparticipanten'rijp'warenvooreenbepaaldproject,offinanciële
ondersteuningverkregen konwordenenof éénenandergeorganiseerd konworden.
BijhetnaderenvandeeindstreepvandeStichtingMaasoevers, medio 1989,werdende
deelnemersonrustig.
Erwerdgescoord;deherkenbaarheid,naamsbekendheid ensamenhangvanhetprodukt
Maasoeverswasaanzienlijktoegenomen,debezoekersaantallenstegenexplosief,investeringen in commerciële en non-commerciëlevoorzieningen namen toe. Ook borrelden
initiatieven bij Maasoevergemeenten en bedrijfs- leven op die appelleerden aan de
ontwikkelingslijnen die inhetprodukt- marktplan Maasoeverswaren uitgezet.
Waar het echter aan mankeerde,was hetgeloof incontinuïteit van het project na medio
1989,de statutairvastgelegde einddatum.

9

Continuïteit

De private sector, met name het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven, zou continuïteit
moeten bieden. De veronderstelling dat na vijf jaar initiëring, enthousiasmering en
stimulering vanoverheidszijde met eigen middelen aande schappen/gewestenenrijks/
provincialemiddelenvoldoendezouzijnvooreenfakkeloverdrachtaanhetbedrijfslevenen
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eenafbouwvandeoverheidsbemoeienistotnihil,bleekeenoverschattingvanhet'kunnen'
vanhetbedrijfsleven.Hetkleinschaligebedrijfslevenwasnauwelijksgeorganiseerdenvan
eeneenduidige belangengroepering omdefakkelaanovertedragenwasgeensprake.
NaasthetfeitelijkkunnenovernemenvandevoortrekkersrolinhetMaasoever-project zijn
twee andereaspectenhetaftastenwaard.
Het eerste aspect hangt samen met de wens van de overheden om tot daadwerkelijke
overdrachttekomen.Zolanghet 'mode'isommet hetbedrijfsleven samentewerkenen
datresultatenoplevert,gaatmendoor;alsdemodeoverisenderesultatenmindereclatant
zijn,trektdeoverheidzichterugachterdeoorspronkelijke(doel-)stellingenenwilnietmeer
gehinderdwordendoordeinhetbedrijfslevengepersonifieerdecomplicerendefactorbij
planningenprogrammeringvanvoorzieningen.
Opdeachtergrondlijktdaarbijsteedseenlichtevreesaanwezigtezijn,datdemarktsector
eenalombepalenderichtingzougaanaangeven,waarbijderegionaleoverhedenslechts
volgendzoudenkunnenenmoetenzijn.Schroomvalligwarenindejarentachtigdebakens
vanoverhedenverzetnaareenvoorwaardenscheppendbeleidvoortoeristisch-recreatieve
voorzieningen.
Steeds werd daarbij gestipuleerd voor welke voorzieningen deze voorwaarden werden
geschapen.Deoverhedenroependaarbijeenbeeldop,datzijslechtsmoeizaamafstand
kunnen doen van zeggenschap over de 'inrichting'van de 'maatschappelijke en fysieke
ruimte'. Dit is echter tevens een belemmering voor de ontplooiingskansen van de
marktsectorwaaraan hetprimaatvoordenieuweontwikkelingenwordtgegeven.
Eendergelijkdilemmamoetmaarblijvenbestaanenpersituatiemoetbezienwordenhoe
deverantwoordelijkheden liggen.
Het tweede aspect dat overigens aan het eerste isgerelateerd, heeft betrekking op het
'willen'vanhetbedrijfsleven.Hoewelhetbelangvan hetbedrijfslevenaansluitbijderuim
geformuleerdedoelstellingvanhetproject, ishetniet inhunbelangomhetvoortouw van
het project op zichte nemen.Zij zijn weliswaar goed in staat om de promotiedoelen te
bepalen,maardeproduktontwikkelingindezinvaninrichtingvan'deruimtetenalgemene
nutte',staatverdervanhenafenisslechtsbeperkttebeïnvloeden.Dewenselijkheidvan
marktgerichte produktaanpassingen wordt duidelijk onderkend, maaroverstijgt hun kunnen. Daarom willen ze de voortrekkersrol niet overnemen. Het Maasoeverproject zou
degraderen tot een promotieclub. Het verzorgen en bekostigen van een centraal aanspreek-encoördinatiepuntvoorhetgeheleprojectisvoorhetbedrijfslevennietaandeorde,
zolangdepubliekepartnerdatdoet.Bovendienisdeoverheidgezienhaar'cultuur', maar
ookgezienhaarverantwoordelijkheiddaarbetervoortoegerust,respectievelijk,moetdaar
blijvendaanspreekbaar opzijn.
De eerdergenoemde vrees van overheden om zeggenschap over de inrichting van het
gebied te verliezen, moet derhalve bestempeld worden als koudwatervrees, wellicht
gebaseerd op ervaringen van schappen, gewesten en gemeenten met in- dividuele
bedrijvenendeongewenstesituatiesdiedaaruitzijnvoortgekomen.Inhetcommuniceren
vande publieke metdeprivatesectorwordt nogsteedsuitgegaanvande oorspronkelijk
verschillende belangen. Elk incident dat zich opdat vlak voordoet wordt gezien als een
bevestigingvandeoudebelangenstrijd;over enweer.'Ziejewel,zedoen hetweer!Wat
zijnzetoch onbetrouwbaar!'
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10

Interim-periode

Voor de oplossing van het continuïteitsprobleem is een interim-periode ingebouwd van
tweejaar.Totmedio 1991werdruimtegegevenvoorhetorganiserenvanhettoeristische
bedrijfsleveninhetgebiedtoteenpartijwaaraanhetinitiatiefkonwordenovergedragen.De
Vereniging van Exploitanten Maasoevers (WE) die in september 1989 is opgericht, is
daarvanhet resultaat.
Alvrij snel nade oprichting gaf devereniging haar mogelijkheden en beperkingen aan.
ZowelfinancieelalsinhoudelijkrekendenzijdepromotievanhetMaasoevergebiedtothaar
verantwoordelijkheid. Ook de bedrijfsge- bonden produktontwikkeling (van aanwezige
recreatiebedrijven) behoefde geen directe overheidsbemoeienis. Impliciet werd welverwacht,datdegemeentelijke enregionaleoverheden hunmedewerkingzoudenverlenen
aan individuele bedrijfsplannen die in de lijnen van het produkt-marktplan Maasoevers
lagen besloten. De VvE achtte zich niet bij machte om het voortouw van de produktontwikkelingvan het hele Maasoevergebied overte nemen.Hiervoor isaangegeven dat
hierook 'belang'en'willen'inhetgedingzijn.
Vanuit devereniging isdanookdeclaimgedeponeerdom namedio 1991de overheden
te blijven treffen in een overleg, waarin een uitwisseling van ideeën en voornemens
plaatsvindt op hetgebiedvanproduktontwikkeling enpromotie,voor eventuele arbitrage
tussenpartijenenterbenadrukkingvan het'wij-gevoel'.

11

Lastigepositieoverheden

DebijMaasoeversbetrokkenoverhedenzienzichzovooreendilemmageplaatst.Enerzijds
wensenzijvasttehoudenaandeoorspronkelijkeafsprakenmetbetrekkingtotdeduurvan
hetMaasoeverprojectenovertegaantotdeordevandedagbinnendeeigengebiedsgrenzen.Anderzijdskapdevraagvanhetbedrijfslevenvoorcontinueringvanhetoverleg,die
deoverhedenzelf impliciethebbenopgeroepen,nietonbeantwoordblijven.
Bovendienzijngrotedelenvanderijksnota's,waarinhetbeleidmetbe-trekkingtottoerisme
en recreatie voor het komende decennium is vastgelegd, direct te betrekken op het
Maasoeverproject. DeNadereUitwerking Rivierengebied (4eNota Ruimtelijkeordening),
detoeristischethema'sNederland-WaterlandenCultuurhistorischerfgoed,RecreatietoervaartinNederland,natuurgerichteenroutegebondenrecreatieendeoproepomvoordeze
onderwerpensamenwerkingtezoekenmethetbedrijfsleven,appellerenstukvoorstukaan
de eigen verantwoordelijkheid van de (regionale) overheden. Continuering van overheidszijdeaanhetMaasoeverproject wordtuitdienhoofdedanookvoorgestaan.Tegelijkertijdzijndedeelnemersvandeoverheidskant sombergestemdoverde mogelijkheden
om tot realisatie van deelprojecten te komen. De tot nu toe gebruikelijke financiële
regelingen van rijk en provincie voor investeringsprojecten in de toeristisch-recreatieve
sectorwordengrotendeelsafgebouwd.Werkendinhetveldbeseffenrecreatieschappenen
gewesten dat samenwerking met het bedrijfsleven zoals aangegeven inde (rijks-)nota's
een behartenswaardige zaak is, maar dat meebetalen van het kleinschaligetoeristischrecreatievebedrijfslevenaanbijvoorbeeldplanvormingenhetaanleggenvaneenrecreatief
fietspad niet haalbaar is. Voor het verwezenlijken van de collectieve doelstelling zoals
Nederland-Waterlandmoetpraktischgezienweleenzeergrotestapwordengezet.Dehier
endaarindenlandevoorzichtigeaanzettotsamenwerkingenbijMaasoeversverhoudingsgewijs al redelijkvergaande vorm van samenwerking, komt zodoende onder grote druk te
staan.Samenwerking iseenprocesdattijdnodigheeft,zekerindiengestartwordtvanuit
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een positie van, historisch gezien, strijdende belangen, omgeven met wantrouwen van
publiekeenprivate partijenjegens elkaar.
Indevraagover hetaldannietvoortzettenvanhetMaasoeverproject zijnhetaspiratieniveauvansamenwerkingenhetambitieniveauvanhetproduktMaasoeversvanbelang.Het
aspiratieniveauheefttemakenmetdebestuurlijkeenambtelijkeinzetdiedeoverhedenzich
willengetroostengerelateerdaanscoringskansen(politiekenmaatschappelijkgezien).Het
ambitieniveau van Maasoevers slaat opde objectieve mogelijkhedenvan het produkt in
relatietotdebijdrageaandebehoeftebevredigingvanrecreantentoeristendebijdrageaan
het nationaalprodukt;toeristisch enfinancieel.

12

Ambitieniveau en marktstrategie

Het ambitieniveau heeft betrekking opde positionering van hetgewenste produkt opde
nationaleeninternationale markt enhetpotentiëlebereikvan
hetproduktenisbepalendvoorhethandhavenenverbeterenvandeconcurrentiepositie.
Bij een laag ambitieniveau (consolidatie huidige situatie) is een breed overleg van
overheden onderling en overheden en bedrijfsleven niet beslist noodzakelijk en is de
meerwaardevaneendergelijkoverlegdiscutabel.Indiengekozenwordtvoorhethandhaven en/of verbeteren van de concurrentiepositie, een hoger ambitieniveau, dan is een
offensieve markt- strategiezowelpromotioneel alsquaproduktontwikkeling vereist.
Degebruikelijkeoptiesdiezichdienaangaande aandienenzijn:
a.
eenconsolidatie ofdefensief beleid,waarbijde huidigestructurenzoveel
mogelijkongewijzigd blijvenendeaandacht gericht isopde huidigegebruikers;
b.
eenkwaliteitsgericht beleid,waarbijde huidigegebruikers meeren/of betere
voorzieningenwordengeboden;
c.
eenexpansief beleid,waarbijnieuwedoelgroepen moetenwordenaangetrokken met hetbestaande aanbodvanfaciliteiten;
d.
eendiversificatiebeleid,waarbijnieuwedoelgroepen metdaarop afgestemde
aanbodwijzigingen moetenwordenaangetrokken.
Inhetkadervan het Maasoeverproject isvanaf hetbegingeopteerdvoor atot enmetd.
Daarbijdragenoverheden(gemeenten,recreatieschappenengewesten),verenigingenen
bedrijfsleven primair zorg voor het defensieve en kwaliteitsgerichte beleid en heeft
Maasoeverszichvooralgerichtophetexpansieveendiversificatiebeleid:marktverbreding
en produktdifferentiatie.
Metdezeoffensievebenaderingwordtderhalvegekozenvooreenhoogambitieniveauen
continuïteit van de projectontwikkeling. Een zwaardere organisatie- en werkstructuur is
daarvoor eenvereiste.
Indetweedeling,aenbtraditioneelencendvernieuwend,ligtzoweleenspanningalseen
meerwaardevoor hetproject bestoten.
Despanninguitzichindediscussieoverdewenselijkheidomnieuwedoelgroepenaante
trekkenendedrukophetgebiedtevergroten.Ookdeprimaireverantwoordelijkheid van
de schappen en gewesten voor het realiseren en beheren van openluchtrecreatieve
voorzieningenvoorde'recreantomdehoek'stondenigszinsopgespannenvoet methet
aanbrengen enverbeteren vanvoorzieningen ten behoevevan detoerist; als openbare
voorziening of in samenspraak met het bedrijfsleven. Bovendien isvoorlichting over de
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voorzieningen eengeaccepteerdtaakveldvandeoverheden. Promotie, actieve werving
van klanten behoort tot detakenvan hetVW-wezen en het bedrijfsleven en is niet des
overheids.
Alvrijsnelbleekdat Maasoevers inhetgeheel nietbedreigendwasvoordeopenluchtrecreatie, sterker nog, door de nieuwe wijze van organiseren en presenteren bleken
subsidiënten eerder geneigd om ook in de traditonele openluchtrecreatieprojecten te
investerenvanwegedeintegratievancommerciëleennon-commerciëlecomponententot
eentotaalprodukt. Dedimensioneringvandevoorzieningenbleekbovendienzodanig,dat
vaneentekortsituatievoorlopignoggeensprakezouzijn.Meteenbeterecapaciteitsbenuttingzijnzoweloverheidalsbedrijfslevengediend.

13

Fakkeloverdrachtvanoverheidaanbedrijfsleven

Zoalsuithetvoorgaandeblijkt,heefthetdestichtingMaasoeversdemeestemoeitegekost
om de private inbreng in het project vorm te geven. De aanvankelijk veronderstelde
spontaniteit van het bedrijfsleven wasver te zoeken. Een interim-periode van twee jaar
bleeknodig.
Enominzichttekrijgenindebetrokkenheidvanhetbedrijfslevenbijhetproject énomde
meningen over verleden entoekomst van het project bij de 'oude' en beoogde 'nieuwe'
participantentepeilen,isinjuli 1988de 'Maasoevereffectrapportage' afgerond.
Als belangrijke in het voorgaande minder expliciet gemaakte conclusies leverde dit
onderzoekop:
Door hetgrote aantalparticipantenvandiversepluimage iseen ingewikkelde
beslissingsstructuur ontstaan,diedevormingvaneenadequaat functionerende
organisatorische eenheid bemoeilijkt.
Commentaar: Doordatdedeelnemende recreatieschappen en gewesten
vanwege herkenbaarheid, daadkracht enaansprakelijkheid hebbengekozen
voor destichtingsvorm alsrechtspersoon,isformeelsteedssprake geweest
vaneengetraptebestuurlijkeverantwoordelijkheid. Bijbelangrijke beslissingen
behoudendebestuursledenzichechter het rechtvoor ompasna
terugkoppeling metdeachterbantot beslissingentekomen.Van een mandaat
vanuit debesturenvandedeelnemende recreatieschappen engewesten is
geen sprake. Feitelijk hebbendergelijkebeslissingen zichalleenvoorgedaan op
hetpuntvancontinueringvan hetproject in1989enin 1991. Doorde
gerichtheidvan Maasoeversopde niet-traditioneletaakvelden isveelal
probleemloosgroen licht gekregenopdevoorgesteldeactiviteiten.
Dekleinschaligheidvande (commerciële) aanbiederswordt als complicerende
factor aangemerkt.
Commentaar: Vijf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn naeenkort
gewenningsproces, meteengoedverhaal nogoverde streeptetrekkenvoor
eengezamenlijke doelstelling endeverwezenlijking daarvan.Maar hoezitdat
meteerste-generatie-ondernemersindetoeristische sector? Met hun besognes
vanalledag,zijndeondernemers nietecht aanspreekbaar opde structurering
van hettoeristisch-recreatieve produkttussen Mook enWoudrichem. Ineen
achternamiddag buitenhetseizoenwileenenkeling nogweleens
bespiegelingenwijdenaanhetonderwerp.Zolang mengeïnformeerd blijft over
nieuweontwikkelingenendezeontwikkelingennietbelemmerendwerkenvoor
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deuitoefeningvan hunbedrijf,iseendooroverheden betaald aanspreek- en
coördinatiepunt uitstekend.
Deondernemersgeventekennenbehoeftete hebbenaaneenzelfstandig
aanspreekpunt meteenmeerbemiddelende rolterzakevan eventuele
conflicten met gemeenten enschappenophetgebiedvanplanaanpassingten
behoevevanuitbreidingsinvesteringen.
Commentaar: Hetdooroverheden bekostigde aanspreekpunt onthoudt zichin
principewillensenwetensvaninmenging inaangelegenheden tussen
individuelebedrijvenenoverheden.Inincidentelegevallenwordt wel
ingegrepen,omdat bedrijf ofoverheid eenniet bijhetgecreëerd
samenwerkingsklimaat passende houdingvertoond.De Maasoeverorganisatie
isechter primairgericht opstimulering eninitiëringvan nieuwezaken enheeft
slechtssecundair de rolvan scheidsrechter.
Deproduktontwikkeling dieheeft plaatsgevonden isvoornamelijk van facilitaire
aardgeweest.
Commentaar: Nainventarisatie eneensterkte-zwakte analysevanhet produkt
Maasoevers bleken met nameindevoorwaardenscheppende (infrastructurele)
sfeergatentevallen,waardoor anderecommercileproduktelementenslechts
moeizaamtotontwikkelingzoudenkunnenkomen.Feitelijkontbrak een
infrastructuur met 'kortsluitingen',noodzakelijkom hetprodukt alsééngeheel
herkenbaar enverkoopbaarte maken.Overigens is naeenperiodevancirca
driejaar Maasoevers,waarindebezettingsgraden vandecampings en
jachthavens istoegenomen,ookdedaardoorontstane investeringsruimte bij
bedrijvenomgezet inproduktverbeterende, voornamelijk bedrijfsgebonden
maatregelen.
Deaanbieders(particulieresector)vindendatzijdoordeoverheid,inditgeval
deStichting Maasoevers niet alsserieuzegesprekspartner wordengezien.
Commentaar:Alvrijsnelnade idee-vorming over het Maasoeverproject iseen
organisatieschetsgemaakt waarin hetbedrijfslevenvia overkoepelende
branche-organen enKamersvanKoophandel enconsumentenvia federaties
vanWSV's enANWB eenplaats hebbengekregen.Bovendienzijninformatieeninspraakavonden gehoudenwaarbij eeniedervrijkon'schieten'.
Wellicht ishettewijten aaneengebrekkigecommunicatie ende gesignaleerde
verschillen inbedrijfscultuur vanoverheidenprivatesectordietot deze
conclusie aanleiding hebbengegeven. Indecontacten metdecollectiviteit van
bedrijvenenWSV's isnauwelijks blijkgegevenvan hetgevoelenverwoord inde
conclusie.Bijeenrondgang langsdebedrijvenwordenkwesties eerder naar
voren gebracht.
Doorde activiteitenvandeStichting Maasoevers isde naamsbekendheid van
hetgebiedtoegenomen,zijndebezoekersaantallen gestegen enzijnmet name
daarom uitbreidingsinvesteringen gedaan.
Commentaar: Depromotionele actiesinhetkadervan het Maasoeverproject
zijnbewust ondernomen omeen'inhaalvraag'te realiseren,hetbeoogde effect
op het investeringsbedrag indeparticulieresector,nietalleenkwantitatief,is
nietuitgebleven.
Departicipantenvanoverheidszijde hebben (tentijdevanhetonderzoek) een
cruciale roltoebedeeld aaneengrootschalige ontwikkeling indevorm van een
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complexvanverhuurbarebungalows.Daarvanis(toen)devoortgangvanhet
projectminofmeerafhankelijkgesteld.
Commentaar:Hoewelernogsteedsgeensprakeisvaneengrootschalige
ontwikkelingzoalsbedoeld,gaathetprojectnogsteedsdoor.Datisenerzijdste
dankenaanhettoegenomeninzichtbijoverhedendatgewenste
produktformulesdoormarktontwikkelingenachterhaaldkunnenwordenenook
niet'afdwingbaar1zijn,zowelinhoudelijkalsinhetperspectiefvandetijd.
Anderzijdsbiedthethuidigerijks-enprovinciaalbeleidnieuweandersoortige
aangrijpingspuntendiecontinuïteitlegitimeren.
Zoweloverhedenalsaanbiederspleitenvoordeinstellingvaneenneutraal
aanspreekpuntdatminofmeerautonoomopkantreden.
Commentaar:Voorbijgaandaandefinancieringspartnersvaneenneutraal
aanspreekpunt,wordtmetdebepleiteconstructieeeninstituutgecreëerd,
waarvanmetnameoverhedenzichkunnendistantiëren.
Deteboekenwinstvoorhetbedrijfslevenopditpuntstaatnietinverhoudingtot
hetmogelijkverliesaanverbondenheidvanoverheidszijdemethetproject.
Laatstgenoemdenhebbenalbijdestartvanhetprojectdeeindigheidvanhun
participatieaangekondigd.Detendensvaneenterugtredendeoverheid
versterktbovendiendeneigingtothetkritischbezienvansamenwerkingvan
overheiden bedrijfsleven.
Hoeweldeconclusiesenaanbevelingenzekernietallemaalgedeeldwordenrespectievelijk
opgevolgd zijndoorde Stichting Maasoevers, isde studietoch mederichtinggevend
geweestvoordeorganisatorischekoersvanhetproject.
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StandvanzakenMaasoeversper1-12-1991

Hoeweldeinternepromotie/communicatiealséénvandedriepeilersvanhetMaasoeverprojectdoormiddelvaninformatie-avonden,nieuwsbrieven,bedrijfsbezoekenvergaderingendenodigeaandachtheeftgekregen,moetwordengeconstateerddatdecommunicatiestructuurnietoptimaalis.
Daarvanwordtmetnamelastondervondenineenperiodevanstabiliteitvanhetproject,
waarbijdepromotieenproduktontwikkelinginprincipeingekaderdzijn.Zoweloverheden
alsbedrijfslevenwordenonrustigenhebbendeneigingzichterugtetrekken,omdatde
meerwaardevangezamenlijkoptrekkenmindertastbaaris.
Ineenperiodevanvernieuwingwordendesamenwerkendepartnersuitgenodigd,letterlijk
enfiguurlijkoverhungrenzenheentekijkenendanblijktdecommunicatiestructuurwel
adequaattezijn. Feitelijk isdezesituatieinherent aandegekozenbenaderingvanhet
project:Hetdoormiddelvanmarketing-techniekenrealiserenvaneenmarktbaarprodukt
Maasoevers.
Inhetmarketingproceswordenpermanentstimulansengecreëerdwaarbijhetteverkopen
(regionale)produktup-to-dateblijftendaarmeeverkoopbaarisenaanbiedersenafnemers
tevredenzijn. Eendergelijkestimulanskomtbinnenkortvoorhandenindevormvanhet
MAASterplan,eennieuwprodukt-marktplanvoorhetMaasoevergebied,waarmeewordt
ingespeeldopdebeleidswijzigingenindesectoroprijksniveaualsmedeopdetrendsinhet
vrijetijdsgedrag.
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DeopstellingvanhetMAASterplanwordtbegeleiddooreenwerkgroepwaarinpubliekeen
private partijenvertegenwoordigd zijnenwordt gesanctioneerd door de besturenvande
samenwerkende overheden endesamenwerkende bedrijven.
Deorganisatievan het Maasoeverproject verkeert momenteel ineensituatiewaarbij:
eenVerenigingvan Exploitanten Maasoevers (VvE) meteenbudget van
f75.000,-depromotievan hetgeheleMaasoevergebiedvoor haar rekening
neemt;
de stichting Maasoevers inmaart 1992wordt omgevormdtot een stuurgroep
Overheden Maasoevers (OM) metvooraleentaak ophetgebiedvande
voorwaardenscheppende produktontwikkeling voor hetgehele produkt
Maasoevers (werkbudget circaf75.000,-);
VvEenOMtezamen eenpubliek-privaat-samenwerkingsverband vormen.
Daarvoor iseenbestuursovereenkomst afgesloten,waarinookdeVvE
evenredigezeggenschap heeftover bijvoorbeeld dedoor rijken provincies
gefourneerde middelenvoorprojectcoördinatie en-realisatie;
een'neutraal'aanspreekpunt Maasoevers niet realiseerbaar is.Vooralsnog
wordt bijconflictentussenpartijengegrepen naareenafgestemde 'bewerking'
vanuitdesecretariatenvanVvEenstichting;
nogsteedsdegewenste 'grote investeerders'wegblijven.Nogsteedszijner
geengegadigden.Maasoevers beziet dergelijke investeerders nogsteeds als
zeerwelkom,maarontwikkelt tegelijkertijd initiatievendieaansluitenbijde inhet
produktmarktplanvan 1985onderkende potentiesvanreeds aanwezige
produktelementen;
inhetproduktontwikkelingsproces tweegroepenvanproduktaanbieders zijn
weggevallen.Datzijndewatersportverenigingen,dievanwege hun (valse)
concurrentiepositietenopzichtevancommercieelgeëxploiteerde havens niet
acceptabelzijnvoordeVvEende 'Meelifters',debedrijvendieweliswaar de
goedekantenvan het Maasoeverproject onderkennen, maar steedsweer
argumenten naarvorendenkentemoetenbrengenwaaromzijniet meebetalen
aandegezamenlijke promotie.
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Planmatige'overkill'?

AandevooravondvanhetoptestellenMAASterplanwordtde Maasoever-projectorganisatie geconfronteerd met een groot aantal sectorale plannen die van invloed zijn op de
benutting van de potentiële ontwikkelingsmogelijkheden. Van Rivierwet, Streekplannen,
Landschapsvisies, Beleidsnota's Uiterwaarden, 4e Nota RO alof niet 'extra' en NURG,
Structuurschema LNO, BOR,3e Nota Waterhuishouding, Natuurbeleidsplan tot en met
lokaleToeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsplannen.
Van de riante situatie bijde start van het project in 1984,waarbij het Maasoevergebied
uitsluitend als perifeergebiedvoor het beleidwerd aangemerkt en het Maasoeverproject
minofmeerzelfbepalendwasvooreenuittezettenkoers,kaninmiddelsgesprokenworden
vaneenplanmatige'overkill'.Inhetstreven naareengoedeinternecommunicatieenhet
daarmee bewerkstelligen van een eigen plaats in de verschillende sectorale plannen,
teneindevoldoendecontinuïteitteverkrijgen,zouMaasoeversweggedruktkunnenworden
doorheteigensucces.DecumulatievandegenoemdeplannenkaderthetMaasoeverprojectdusdanigin,datindienalleplannen'meegenomen'zoudenworden,eennulkommanul
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speelruimtevooreigenbeleidzouresteren.Metditgegevenkande Maasoeverprojectorganisatie niet uitdevoeten,omdat een realisatie-strategie met eenkortetijdhorizon niet
meeristeformuleren.Degroepwaarop het'wij-'of'ons-'gevoelvantoepassing is,dreigt
te groot te worden. Maasoevers staat voor deelbelangen, waarbij aan een groot aantal
betrokkenentegemoet kanwordengekomen,maar niet aaneenieder. Datdientdanook
indedoelstellingvan hetproject blijvendtot uitdrukkingteworden gebracht.
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Pragmatismeblijfttroef

Inhetspanningsveldvanpubliek-private-samenwerking inhet Maasoevergebied,zalhet
project eeneigenplan moetenblijventrekken.
Daarmeeisnietgezegd,datandereplankadersalsniet-relevantterzijdewordengeschoven-datzouonhandigzijn-maargaathetermeeromhetmarktgerichtdenkenenhandelen
conform de regels van het marketing-proces als overwegend werk-principe te blijven
hanteren.Dooropdiewijzehettoeristisch-recreatief produktvormtegevenwordenprocesinherente keuzes gemaakt (marktsegmentatie,doelgroepbenadering), waarbij het grote
aantalvisiesenbeleidsplannenvandit moment alsinkomende factoren-metkansen en
bedreigingen-wordenbeschouwd.Deveelheidvanuitgangspuntenen randvoorwaarden
van deze plannen worden zodoende automatisch gereduceerd tot een noodzakelijk en
werkbaaraantal.
Desituatievaneentoeristischprodukt,zoalseenattractieparkmeteenhekeromheen,met
binnenhethekbijnaonbeperktebewegingsvrijheidvoorhetuitkristalliserenvanproduktformule in relatie tot een homogene doelgroep, één exploitant en exploitatie, planologisch
geregeld, voldoende vierkante meters, met een commerciële doelstelling, is voor het
Maasoeverproject nietweggelegd.
Met de voorgestane geografische marketing-benadering komt Maasoevers wel in de
richtingvandiesituatie.Voordeprojectorganisatieisdezeaanpakvooralsnogdanookhet
meest aansprekend.
SteedsmoetdaarbijoverigenswordengememoreerddathetMaasoeverprojectadditioneel
isaandeactiviteitenvandeelnemendegewesten,gemeentenentoeristischbedrijfsleven.
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Tenslotte

ZevenjaarMaasoeverprojectoverheidrechtvaardigtdeconclusiedatdewerkwijzevande
stichtingMaasoeverstoteenkwalitatiefenkwantitatief betertoeristischrecreatief produkt
heeftgeleid.Devraagofditresultaatgeboekt isdooreenovertuigde endaadwerke-lijke
samenwerkingvanoverheidenbedrijfsleven blijft echteropen.
Desamenwerkingisvaakinstrumenteelaangewendinderichtingvansubsidintenenheeft
geleidtotafsprakenovertaakverdelingtussenpubliekeenprivatepartijen,waarbijeenieder
z'neigengangkonblijvengaan.
DesalnietteminzalMaasoeversdoorgaanopde ingeslagen weg,met een marktgerichte
flexibiliteit bij het formuleren van de strategie en een, afhankelijk van 'nieuw beleid',
wisselendetactiekvooroperationeledeelplannen.
Devraagof het Maasoeverproject ook inhet huidige perspectief vandecentralisatie van
rijkstaken zonder middelen kan overleven en eventueel getemporiseerd, toch nog tot
verwezenlijking vande 'oude'aandeverzorgingsstaat gerelateerdedoelstellingen komt,
kanniet éénduidig beantwoordworden.
Gezien het voorgaande is de Maasoever-aanpak geen panacee; wij van Maasoevers
vindendat hetzo moet!
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Meepratenentegenspreken:
de rolvan deStichtingRecreatie
V.R.van der Duim

1

Inleiding

In november 1953 werd onder auspiciën van het Ministerie van Onderwijs, Kunst en
Wetenschappen eenconferentiegeorganiseerd metalsthema'Natuurbehoudenrecreatie'. Het betekende hetstartseinvoor eennationaalrecreatiebeleid.
Eenpaar maandennadeconferentiewerdalseerstewapenfeit het'WerkcomitéNatuurbehoudenRecreatie'opgericht.DitWerkcomitézousamenmethet'CentraalWerkcomité
Vacantie'in1958opgaaninde'StichtingRecreatie'.InhetzelfdejaarwerddeMinistervan
Onderwijs,KunstenWetenschappenaangewezenalsdecoördinerendbewindsmanvoor
de openluchtrecreatie en werd de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de
Openluchtrecreatie ingesteld.
Vanaf hetbeginissteedssprakegeweestvaneenmerkwaardig soortdualisme,indiezin
datdeStichting Recreatiezoweltegenspeler' als'medespeler' moestzijn. Enerzijdshad
deStichtingRecreatieeenkritischeenvisionairerolentradzijsamenmetorganisatiesuit
haar achterban op 'tegen' de overheid.Anderzijds was de Stichting Recreatie ook een
instantie,die metdeuitvoeringvanbeleidsonderdelen konworden belast.
SteedsheeftdeStichtingRecreatiegetrachteenevenwichttevindentussenhet'meepraten en tegenspreken'. Ook nu is dat weer het geval. Het Ministerie van LNV heeft de
Stichting Recreatie per 1-1-1993 bezuinigingen opgelegd. De Stichting Recreatie is
daardoor genoodzaakt, wilzij haar huidige personeelsformatie instandkunnen houden,
zichteontwikkelen inderichtingvaneensemi-commerciëleorganisaties.Hetisdevraag
hoedezeontwikkelingzichverdraagtmetdeoorspronkelijkedoelstellingenvandeStichting
Recreatie.
In deze bijdrage wordt ingegaan op de plaats en rol van de Stichting Recreatie in het
krachtenveldtussenoverheid,bedrijfslevenenoverigparticulierinitiatiefophetgebiedvan
de recreatie. Inde eerste plaats zal worden nagegaan welke ontwikkelingen zich in dit
krachtenveld hebben voorgedaan en wat hiervan de gevolgen waren voor de Stichting
Recreatie.
In de tweede plaats worden de rollen geanalyseerd, die de Stichting Recreatie in dit
krachtenveldheeftgespeeld,c.q.speelt.Tenslottewordteenblikindetoekomstgeworpen.

2

DeaandachtsveldenvandeStichtingRecreatie

Toenhetnationalerecreatiebeleidzo'n35jaargeledenvanstartging,lagdevoortrekkersrol
duidelijkbijhetparticulier initiatief.Indejarenzestigenzeventignamdeoverheidhet heft
in handen. Het recreatiebeleid kreeg een plaats binnen de verzorgingsstaat, met als
belangrijksteuitgangspunteneenplanmatige (ruimtelijke)ordeningengelijkekansenvoor
iedereen.Indejarentachtigwerdderecreatiesteedsmeerdoordemarktsectorgezienals
profijtelijkdomein.Tegelijkertijdzagdeoverheidzichgenoodzaakttotingrijpendebezuinigingen. Zij bleek financieel niet meer in staat de oorspronkelijke doelstellingen van het
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recreatiebeleidovereindtehouden.Degeografischespreidingvanrecreatievoorzieningen
isweliswaargrotendeelsgerealiseerd,maarvandesocialespreidingisindepraktijk niet
veelterecht gekomen.Onder invloedvan het 'meer markt, minder staat'-principe zijn de
ruimtelijkeenwelzijnsaspecten,dietraditioneeldebasisvormdenvanhetrecreatiebeleid,
steeds meernaardeachtergrondverdwenen.
Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag gehad op de Stichting Recreatie en de
onderwerpen diezijindeafgelopen35jaar heeftbehandeld.
De eerste tien à vijftien jaar hield de Stichting Recreatie zich vooral bezig met het
inventariserenenhetverkennenvanderaakvlakkentussenrecreatieenanderebeleidsterreinen. Opverzoek van en in nauwe samenwerking metde rijksoverheid en particuliere
organisatieswerddoor beraadsgroepen hetonderwerp 'recreatie' naderafgebakend.
Beraadsgroepen werden ingesteldvooronderwerpen als'oeverrecreatie' (1962),'dagrecreatie'(1962),'openbaarvervoer' (1965),'recreatieinenronddestad' (1965),'recreatie
enwonen'(1969),'openluchtrecreatie endeouderemens'(1972),'jeugdtoerisme'(1972)
en'recreatieensport'(1972).Debevindingenvandeberaadsgroepenwerdengepubliceerd
in rapporten. Daarin kregen,afhankelijk van het onderwerp, afwisselend ruimtelijke- en
welzijnsaspecten veel aandacht.
In die periode bestond nauwelijks verschil van mening tussen overheid en particulier
initiatiefoverdegemeenschappelijketaakophetgebiedvanderecreatie.Recreatiewerd
beschouwd alseensociaal recht,datdemocratisch overdesamenleving moest worden
verdeeld.
Het principevan recreatievoorzieningen ten algemene nutte'stond nietter discussie en
recreatie werd beschouwd als zogenaamd 'merit-good'. De overheid zorgde zelf voor
aanbodentrachttedevraagtestimuleren.Ookmoestrecreatie'geleerd'worden.Recreatie
waseenzaakvanbeschaving,emancipatieendisciplinering.Volgensdestatutenvan1958
zoudeStichting Recreatieo.a.bevorderendat"bijde Nederlandse bevolkingde eerbied
voor natuur en het gevoel van verantwoordelijkheid voor het behoud van natuur en
landschap"werd aangekweekt.
Indejarenzeventigjaren,toendeoverheidsbemoeienismetrecreatieduidelijkgestaltehad
gekregen,kregendeonderwerpen eenmeerpolitieke lading endediscussies eenmeer
normatief karakter. In 1973 werd zelfs een alternatieve begroting ingediend en in 1980
'recreatieindepolitiek' alscongresthemagekozen.Hetkaraktervande beraadsgroepen
veranderde.Hetabstractieniveauvanonderwerpenendiscussiesnamtoe.Beraadsgroepenfungeerdenintoenemendematealskweekvijvervoorvernieuwendeideeën.Derelatie
tussen recreatie en andere maatschappelijke belangen werd verder uitgediept. In die
periode werden studiedagen en conferenties gehouden over thema's als 'recreatieonderzoeken-beleid'(1978/79),'recreatie'98'(1978)en'derecreatievestad'(1979).Ook
werdgetrachtpolitiekDenHaagwarmtemakenvooreengeïntegreerdvrijetijdsbeleid,voor
hetlaatstinhetrapport'Datnoemenzerecreatie'uit1985.Daarinwerdendeachterliggende
doelstellingen van het recreatiebeleid geproblematiseerd en de politici drie dilemma's
voorgehoudendievolgensdeStichtingRecreatiedegrondslagvormenvoorhetontwikkelenvaneenpolitiekevisieopvrijetijd.
Anno 1991hebbendeonderwerpen,diedoorde Stichting Recreatiewordenbehandeld,
een veel praktischer karakter gekregen en is de dienstverlenende, voorlichtende taak
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verderuitgebouwd.Deberaadsgroepenvantoenzijnverdwenenenpermanenteoverlegorganengeworden,zoalshetOverlegSamenwerkingsorganenOpenluchtrecreatie(OSO)
en Breed Overleg Waterrecreatie (BOW),of werkgroepen rondconcrete problemen als
landinrichtingofvakantiespreiding.
Bovendien is de aandacht voor economische onderwerpen in de afgelopen tien jaar
duidelijk toegenomen. In 1983 werd een congres georganiseerd over "werkloosheid en
recreatie,recreatieenwerkgelegenheid'enpublikatiesuitgebracht als'(Re)creatief werk'
(1987)en'Derecreantalsklant'(1989).Alhoewelinhetbeginvandejarentachtigdaarbij
nogveelaandachtbesteedwerdaan'welzijns'-problemenalswerkloosheiden'initiatieven
vanonderop',verschoof langzamerhanddeaandachtnaarvraagstukkenrondkostenvan
beheer eninrichting,publiek-private samenwerking enmarketing. In1987werdzelfs het
marketing-concept toegepast op hetterreinvan natuurgerichte recreatie.
Dezeverschuivinginaandachtsveldenheeftnatuurlijkallestemakenmetdeveranderingen
in het recréâtiebeleid van met name de rijksoverheid. Recreatie staat onder druk:
"Bezuiniging op budgetten en personeel, een degradatie van de sector binnen het
overheidsapparaat, een beperkingtot niet-stedelijke recreatie, eenverzwakkingvan het
ecologischetenbatevanheteconomische,hetoverhevelenvantakennaardemarktsector,
doelgroepenwordenmarktsegmenten.Detraditioneleafkeervandecommercialiseringis
veranderd in een hartstochtelijke liefde. Opnieuw PPS, maar nu tussen overheid en
bedrijfslevenennietlangertussenoverheidenparticulierinitiatief",aldusBeckers(1989).

3

DerollenvandeStichtingRecreatie

DeStichtingRecreatieisgeenkoepelorganisatie indeletterlijkebetekenisvanhetwoord,
zoalsdeNederlandseSportfederatiedatwelis.Hetisookgeenconsumentenorganisatie,
zoals de ANWB of Consumentenbond. De Stichting Recreatie kent ook geen gelede
structuur, meteenprovincialeenlokaleopbouw,zoalsde ANW.
TochheeftdeStichting Recreatie metdezeorganisatieseenaantalkenmerkengemeen.
IndezeparagraafwordtdeplaatsenfunctievandeStichtingRecreatieinhetmaatschappelijkmiddenveldbeschreven aande handvandevolgenderollen:
1
belangenorganisatie;
2
consumentenorganisatie;
3
koepelorganisatie;
4
service-organisatie.
ad. 1 DeStichting Recreatieals belangenorganisatie
OverhetalgemeenkennenderecreantendeStichting Recreatieniet,laatstaandatzijde
Stichting Recreatiebeschouwenalseenorganisatiedieeenbijdragezoukunnen leveren
aanhetoplossenvan alledaagse problemenophetgebiedvanderecreatie.
TochtrachtdeStichtingRecreatiedebelangenvande15miljoenrecreanteninNederland
te behartigen. Daarbijrichtzijzich ineerste instantie niet opdespecifieke belangenvan
bepaaldegroepenrecreanten.Daarvoorzijntientallenandereorganisaties,zoalsdeN W S ,
deA W N ,deANWB,deKNAC,deKNVLetcetera.Organisatiesdieoverigensveelalbijde
StichtingRecreatiezijnaangesloten.Veelrecreatie-activiteitenwaardeStichtingRecreatie
zichop richt,ontlenenechter hunaantrekkingskracht aanhetfeitdatzeopzelf gekozen
momenten met zelf gekozen gezelschap ondernomen worden: een 'ommetje' maken,
fietsen,surfen,wandeleninhetbos,zonnenaaneenrecreatiepias,voetballeninhetpark
endergelijke.
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DebelangenbehartigingsfunctievandeStichting Recreatiewordt belemmerddoor:
deonmogelijkheid een'achterban'te mobiliseren. Ditwordt nogeensversterkt
doordat organisatiesvoorvolksontwikkeling,dejeugd-,vrouwen-en
arbeidersbeweging,of hun (aantrekkings-)kracht hebbenverlorenof niet meer
bijdeStichting Recreatiezijnaangesloten;
hetbestaanvantegengesteldedeelbelangen (bijv.vissersversussurfers,
wandelaarsversusfietsers,recreatieversus natuur en milieu),die met elkaar in
harmoniegebracht moetenworden.
Vooral door het systeem van beraadsgroepen heeft de Stichting Recreatie steeds
geprobeerd tegengestelde belangen en visies met elkaar te verzoenen. Het harmoniemodel stond centraal. De samenwerking tussen overheid en de Stichting Recreatie
vertoonde duidelijk corporatistische trekken. De Stichting Recreatie vormde voor de
overheidzoweleen maatschappelijk aanspreekpunt alsbronvan legitimeringvan beleid
(vgl.Lengkeek indezebundel).DeDirectieOpenluchtrecreatie endeStichting Recreatie
toondendaarbijeenuitgesprokenvoorkeurvoorhet'overleg'alsonderhandelingstechniek.
Bijderuiltussenbeidepartijenwerddeinhoudzeldenofnooitdooreen(openlijk) conflict
bepaaldenwashetuitgangspuntdatbeideuiteindelijkvoordeelhebbenbijdeuitkomstvan
de ruil. Verder was en is nog steeds sprake vanvele 'personele unies'.Ambtenaren en
politici makendeeluitvanberaadsgroepenenpermanenteoverlegorganen, gedelegeerden van de rijksoverheid hebben zitting in het bestuur van de Stichting Recreatie en
medewerkersvandeStichtingRecreatienemendeelaanadviesorganenvandieoverheid.
Bovendien heeft de Stichting Recreatie in de afgelopen 35 jaar een sterke groei en
formaliseringdoorgemaakt.Hetaanalwerknemerssteegvan3naar17.Doortoenemende
regelgevingvooraf,controleachterafensubsidiëringisdeStichtingRecreatie,netalsvele
andereorganisatiesvanparticulier initiatief, "metgouden koordenaande subsidiërende
overheidgebonden"(vgl.Van Mierlo,1988).
Datallesbemoeilijkt-meerdanvroegerhetgevalwas-derolvan'tegenspreken'.Inpraktijk
krijgtdebelangenbehartiging danookvooralvormin:
hetbiedenvantegenwicht tenopzichtevandebelangenvan landbouw (viahet
lidmaatschapvande Centrale Landinrichtings Commissie),ruimtelijke ordening
(viaeenplaatsinde RaadvanAdviesvoorde RuimtelijkeOrdening) of natuur
enmilieu (viaeenplaats indeVoorlopige Commissie Nationale Parken);
hetopad-hocbasisoverlegplegen metvertegenwoordigers van politieke
partijen.
De formele beleidsadvisering is hoofdtaak voor de Voorlopige Adviesraad voor de
Openluchtrecreatie (VAROR).Als lidvandeVAROR beperktdeStichting Recreatiezich
steedsvakertot het inbrengenvan standpunten indeze adviesraad.Zo behoort bijvoorbeeldhetuitbrengenvaneeneigenreactieopdebegrotingenhetRijksmeerjarenprogrammaOpenluchtrecreatie enToerisme sinds 1989tot hetverleden.
Inhet beginvandejarentachtig iswelgetrachtdebelangenbehartiging ophet regionale
enfokaleniveauteverbeteren.Onder invloedvandediscussieoverdecentraliseringvan
het beleid werd voorgesteld een netwerk van regionale adviseurs op te richten (vgl.
Lengkeek, 1983).
Dezepogingisgestranddoorgebrekaanfinanciëlemiddelenenmenskracht.Hetgebrek
aan menskracht leidde er ook toe dat de Stichting Recreatie genoodzaakt was zich uit
Provinciale Adviesraden terug te trekken. Belangenbehartiging op regionaal en lokaal
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niveau krijgt nu alleen nog vorm in het kader van landinrichting. Vanuit de Stichting
Recreatiewordtgetrachtdeinbrengvanrecreatiebelangeninlandinrichtingsprocedureste
verbeteren. Doorvoorlichtingwordenlokaleenregionaleorganisatiesgestimuleerddeelte
nemenaanlandinrichtingscommissies.
ad.2 DeStichtingRecreatiealsconsumentenorganisatie
InhetverledenheeftdeStichtingRecreatiezichslechtsinbeperktemategeprofileerdals
consumentenorganisatie. Omdatde Stichting Recreatiegeenleden heeft enookgeen
gelede opbouw kent, met provinciale en lokale vertakkingen, isdirect contact metde
recreantalleenmogelijkdoorvoorlichtingscampagnesals'Veiligheidaanboord','Vakantiespreiding'en'Alleenuit'.
Doorhetontbrekenvaneendirecterelatiemetdeindividuelerecreantisin1989besloten
alleennogcampagnestevoereninsamenwerking metorganisatiesdieditwèlhebben
(zoalswatersport-organisaties,ANWBofWV's).Voordevoorlichtingaanscholiereninhet
kadervanhetproject'recreatievevorminginhetonderwijs'isdehulpingeroepenvaneen
bureaudatwèldirecterelatiesmethetonderwijsonderhoudt.
Debelangrijkste 'consumenten'vanhet 'produkt'vandeStichting Recreatiezijnsteeds
minder de individuele recreanten en steeds vaker de medewerkers van aangesloten
organisatiesenstudenteninhethogerberoepsonderwijsofwetenschappelijkonderwijs.De
functievandeStichtingRecreatieligtdaarmeevooralophetterreinvandetweede-lijnsvoorlichting(zieverderad. 4).
ad.3 DeStichtingRecreatiealskoepelorganisatie
DeStichtingRecreatieisnooiteenéchtekoepelorganisatiegeweest.Deverschilleninaard
endoelstellingenvandeaangeslotenorganisatieshebbenditonmogelijkgemaakt.Met
nameorganisatiesalsKNWVofANWBzoudennieteens'overkoepeld'willenworden.Toch
hebbenhieroveraltijdveelmisverstandbestaan.Omhieraanvoorgoed(?)eeneindete
makenisin1990overgegaantotstatutenwijziging.Het'AlgemeenBestuur'werdomgedooptineen'Platformvanaangeslotenorganisaties'.
Eriséénuitzonderingopderegel:hetOverlegSamenwerkingsorganenOpenluchtrecreatie (OSO). Deze 'overkoepeling' van recreatieschappen kent een eigen bestuur (de
zogenaamde'programma-commissie'),datinbepaaldegevallenfungeertals'belangengroepinderichtingvanderijksoverheid.
NetalsbijdeStichtingRecreatiealsgeheelishiersprakevaneenmerkwaardigdilemma.
Recreatieschappenpratenmeeenzijndirectbetrokkenbijdeuitvoeringvanhetbeleidvan
derijksoverheid(o.a.via de PPO-procedure) enworden anderzijds door die overheid
aangesproken als'belangen-groep'.ZoishetOSOinhet recenteverledenuitgenodigd
plaatstenemenindeVARORen NRLO.
ad.4 DeStichtingRecreatiealsservice-organisatie
DoordeinhetvóórgaandegeschetsteontwikkelingenheeftdeStichtingRecreatiesteeds
meer het karakter gekregen van 'service-organisatie'. De overdracht van kennis en
informatieishoofdzaakgeworden.Voorbeeldenhiervanzijno.a.:
dedoorhetOSOgeorganiseerdeconferentiesentrainingenvoorde
schapsmedewerkers;
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hetproject 'recreatievevormingin
het onderwijs'waarinkennis-en
informatie-overdracht plaatsvindt
vanproducenten naar
(toekomstige) consumenten (i.e.
leerlingenvanbasis- envoortgezet
onderwijs);
depublikaties enbrochuresvoor
specifieke belangenorganisaties en
organisatiesoplokaalof regionaal
niveau.Typische voorbeelden
hiervanzijn'Meedoen aan
Landinrichting'(1989) en'Lokaal
Recreatiebeleid'(1991);
dedienstverleningvandeAfdeling
Bibliotheek, Documentatie en
Literatuuronderzoek aandocenten
enstudentenvan instellingenvoor
hogerberoepsonderwijs en
wetenschappelijk onderwijs en
medewerkersvan (aangesloten)
organisaties.
De nadruk ligt dus steeds meer optweedelijnsvoorlichting: de transfer van kennis en
informatietussenonderzoekenpraktijk,tussen rijksoverheid en lagere overheden en
tussen(aangesloten)organisatiesonderling.
Zo wordt in 1991 de haalbaarheid van het
opzetten van' een centraal informatiepunt
recreatiemobiliteit onderzocht eneenmeerjarenprogramma professionalisering voor
schapsmedewerkers opgesteld.
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RecreatievevormingI«hetonderwij«
DeindezebijdragegeschetsteostwikkeÜngen $ft daaruit voo«vloeiende
dilemma'slatenzichgoodillustrerenaart
dehandvanbetpreyed'recreatievevorminginhetondetwjs',Aanheteipdvas
dejaren zeventigwerd in deberasdsgroep'recreatievevorming'eertfunda»
menteiediscuss»gevoerdoverderelatietussenonderwijsenvrijettjd.Onderde
titel'KennenomteKurmanKiezes,vor*
mlngsaspectenvanvrijetijdsbestedingïn
desfeervanopenluchtrecreatie'werdtn
197Ôeenrapportuitgebrachtwaarinwerd
aangegevenhoe enonderwelkevoorwaardenrecreatievevormingeenplaats
zoukunnenkrijgeninhetonderwijs.Om
de ideeën te kunnen toetsen aan de
praktijkwerdenIndejaren,tachtigzöge*
naamde'ftecreatie-Doe\ 'OoeMaar'en
later 'Doe Wat'-krantenvoor basis- en
yoortgezetonderwijsuitgegeven.Tot1$90
wasdeStichtingRecreatievoorde»agavefinancieelafhankelijkvanprojeetsub*
sidles van het Ministerie van LNV. De
consequentiehiervanwasdatdekranten
onregelmatig versohenen (hetenejaar
werdwei, hef-volgende geensubsidie
toegekend) eneen relatief klein bereik
hadden (5 a 10%van het basisonderwijs). De inhoudelijkeverantwoordelijk*
heldberustteechtervolledigbijdeÖtten*
tingRecreatie.
Sinds 1991 wordt het project volledig
commercieelgerunddooreenadviesbu*
reau vooreducatievecommunicatie.De
formulevandeDoeWat-krantwordtper
nummerverkocht'aaneenexternesponsenDevoordelenzijnduidelijk:eertprofessioneleaanpak,eengroterbereik(nu
at20%vannetbasisonderwijs,oplopend
tot44%in1993)enregelmatigeverschfningvanhetblad(gemiddeldeperjaar).
Hetdilemmaisechter'ookduidelijk:de
komendejarenzalmoetenblijkenofde
oorspronkelijke (vrijetijdspedagogische)
doelstellingenvarthetproject,zoalsverwoord in de publikatie 'Kennen omte
kunnenkiezen',zichverdragenmetde
wensenvandeexternesponsors»

4

Veranderingvan koers

Volgens Van Mierio (1988) zullen inde komendetienjaar fundamentele veranderingen
optreden in de verhouding tussen staat, markt en particulier initiatief. De belangrijkste
factorendiedaarbijeenrolspelenzijn:
de economische stagnatie indejarenzeventigentachtig.De bezuinigingen
zullenvolgensVanMierio (1988)tweeveranderingen indeverhoudingtussen
overheidenparticulier initiatief teweegbrengen.Aandeenekant issprakevan
eentoenaderingsmodel. Hetoudeadagium'wiebetaalt,bepaalt'zalleidentot
verscherpte regelgeving met betrekkingtotdebestedingvan overheidsgelden
door hetparticulier initiatief. Eenontwikkelingdieoverigens inschrilcontrast
staat met hetmetde mondbeledenstrevennaarderegulering.Aande andere
kant lijkt ook spraketezijnvaneendistantiemodel,waarbijdeoverheidermin
of meergelijktijdigtoeovergaat desubsidiesaanhetparticulier iniatiefte
verminderen.ZoalsgezegdzalookdeStichting Recreatie per 1-1-1993met
aanzienlijke bezuinigingenwordengeconfronteerd.
Dezeparadoxale ontwikkeling heeft zichaleerdervoorgedaan met betrekking
tot particuliere organisaties indewelzijnssector enlijktzichdekomendejaren
ooktevoltrekken indesector openluchtrecreatie;
detoenemende bedrijfsmatige aanpakvan maatschappelijkeproblemen.
Steedsvaker richtenbestuurdersenpoliticizichop hetbeheersenvande
overheidsorganisatie zélf,zowelfinancieelalsmaatschappelijk. De
bedrijfsmatige aanpakvan maatschappelijke problemen ishet belangrijkste
richtsnoer voor handelengeworden.Inde recreatiesector isdeze ontwikkeling
o.a duidelijkwaarneembaar indecursussen strategisch management en
marketingvoorschapsmedewerkers enhetopstellenvaneen
'Meerjarenprogramma Professionalisering'voor hetOSO;
deopmarsvanhetbedrijfsleven.
Het particulier initiatief heeft nietalleente maken meteentweeslachtige
overheid,die haarproblemen probeert aftewentelendoor hettegelijkertijd
hanterenvan hetdistantie-entoenaderingsmodel, maar ook met een
oprukkendbedrijfsleven.Voorderecreatiesector dreigen hierbijtweegevaren.
Indeeersteplaats iseenmarktconformaanbodperdefinitie selectief.
Daarnaast komtdecontinuïteit vanbepaaldevoorzieningen endienstenin
gevaar. Demarktsector zalzichalleenrichtenopprofijtelijkeactiviteiten.
De Stichting Recreatie heeft dus te maken met een dubbelzinnige overheid en een
oprukkend bedrijfsleven. Dit heeft inde afgelopen jaren geleid tot eenverandering van
koers. Dezekoerswijziging heeft, medeinhetlichtvan hetvoorgaande,ertoegeleiddat
de rolvan tegenspreker" steeds meer isvervangen door dievan 'medespeler'. Hieraan
liggenverschillende factorentengrondslag.
Zo heeft de minder 'open'houdingvande Directie Openluchtrecreatie, o.a. gemarkeerd
doordeovergangvanWVC naar LNV endedaar heersende 'bedrijfscultuur', het proces
vanverzakelijking versterkt.
Indeeerstetwintigàvijfentwintigjaarwasdecentralevraaghoemetbehulpvanruimtelijk
instrumentarium de welzijnsdoelstellingen van het recreatiebeleid gerealiseerd konden
worden.
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Hetbereikenvandedoelstellingwerd indeeersteplaatsafgemetenaandematewaarin
'goed' geachte voorzieningen worden gerealiseerd. De Structuurvisie en het Structuurschema Openluchtrecreatie vormde daarbij het uitgangspunt en het RijksmeerjarenprogrammaOpenluchtrecreatieenToerismedeedjaarlijksverslagvandevoortgangintermen
van hectares enkilometers. Indit proces werd en wordt de Stichting Recreatie door de
overheid'ingehuurd'omrecreatiebelangenteverdedigentenopzichtevanandereruimtelijkeclaims.DeStichtingRecreatiedoetdatalstegenspeler'vanlandbouw,natuurenmilieu
enverstedelijking inrespektievelijk deCLC,VCNP enRARO.
Dedoelstelling wordt nu intoenemende mate afgemeten aan eentweede criterium:de
'gebruiksintensiteit'. Voorzieningen ten algemene nutte' moeten ook worden gebruikt:
participatie is de norm, non-participatie isde afwijking daarvan. Daarmee verschuift de
centralevraagnaareenmeereconomischprobleem:"voldoet het toeristisch-recreatieve
produkt wel aan de wensen van de consument en hoe kunnen we via promotie en
voorlichting er voor zorgen dat recreanten ook daadwerkelijk gebruik maken van de
voorzieningen?"
Voorhetoplossenvanditprobleemwordt hetbedrijfsleven ingeschakeld,het instrument
vandemarketingnaarvorengeschoveneneenberoepgedaanopdeStichtingRecreatie.
Zij wordt verzocht het marketing-denken bij recreatieschappen te stimuleren en
voorlichtingscampagnes te ontwikkelen in het kader van recreatieve vorming in het
onderwijsenterverhogingvanhetmaatschappelijkrendementvandeRandstadgroenstructuur.
BeraadsgroepenzijnoverlegplatformsalsBOWenOSOgewordenofwerkgroepen rond
concrete problemen. Deeertijds normatieve discussies hebben eenoverwegend instrumenteel karakter gekregen. Naast belangenbehartiging richtde Stichting Recreatiezich
steedsmeerophetleverenvaneenbijdrageaandeprofessionaliseringvanderecreatiesector.
OokdeoprichtingvandeVAROR heeft hetwerkvandeStichting Recreatieineenander
daglichtgezet. Devanoudsher informeleadviesrolvandeStichting Recreatie isovergenomendooreenformeleadviesrolvandeVAROR. Om'dubbelwerk'tevoorkomenwordt
steeds vaker afgezien van het schrijven van reacties op overheidsnota's en dergelijke.
Standpunten van de Stichting Recreatie worden in eerste instantie ingebracht in de
VAROR.
Intermen van het beleidsproces isde aandacht in het werk van de Stichting Recreatie
verschovenvanhetmeewerkenaandebeleidsvoorbereidingnaarservice-verleninginhet
procesvanbeleidsuitvoering.
Anders gezegd,van kennisontwikkeling naar kennisoverdracht. Recente publikaties als
'Lokaalrecreatiebeleid'of'Meedoeninlandinrichting'zijnnietindeeersteplaatsopinievormend, maar primair gericht op het overdragen van praktisch toepasbare kennis en
informatie.
Vanbelangdaarbijisookdathetonderzoekaanuniversitaireinstellingenenbijparticuliere
(advies-)bureaus sterk is toegenomen, het toeristisch-recreatief onderwijs explosief is
gegroeid ende greepvande marktsector op de recreatie steeds steviger wordt. Hierop
inspelendheeftdeStichting Recreatieervoorgekozenhaarservicefunctieteversterken.
Dat betekent bijvoorbeeld verdere uitbouwvanhet servicepakket vande afdelingBibliotheek, Documentatie en Literatuuronderzoek. Ook het feit dat de Stichting Recreatie
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'onderdak'biedtaanhetsecretariaatvandeVerenigingvoordeVrijetijdssector(WS)moet
inditkaderwordengeplaatst.
Daarbij zal in de nabije toekomst voor de 'diensten' van de Stichting Recreatie in
toenemendematebetaaldmoetenworden.BijdeStichtingRecreatieaangeslotenorganisaties betalen nu reeds jaarlijks eenvast bedrag in ruil voor een pakket diensten en
Produkten.DecontributievoorOSO-ledenisin1991 verhoogd.Datisnogmaarhetbegin.
Omdeeerdergenoemdebezuinigingenoptekunnenvangen,heeft hetbestuurvande
StichtingRecreatieonlangsbeslotentotdeoprichtingvaneencommerciëlenevenstichting
metalsdoel'hetuitvoerenofdoenuitvoerenvanprojectentenbehoevevanderealisering
vandedoelstellingenvandeStichtingRecreatie'.
Met ingangvan 1992staande medewerkers vandeStichting Recreatievoor detaak
financieelprofijtelijkeopdrachtentewervendiedoordenevenstichting kunnenworden
uitgevoerd.Datvereisteen'anderementaliteit'eneennieuwe'bedrijfscultuur'.Maarveel
wezenlijker is de achterliggende vraag of de Stichting Recreatie er in zal slagen de
commerciëleactiviteitenterelaterenaandefunctiesdiedeStichtingRecreatievanoudsher
heeft vervuld:die van pionier, tegenspeler van de overheid en proeftuin voor nieuwe
ontwikkelingen.
Andersgezegd,hetisdevraagofhetmogelijkiscommerciëledienstenenproduktente
leverenviadenevenstichtingdienietalleenniet-conflicterendzijnmet,maarzelfsbijdragen
aan de oorspronkelijke doelstelling van de Stichting Recreatie, die vooral ligt in het
articulerenvanalgemeenmaatschappelijkebelangenophetgebiedvandeopenluchtrecreatie.

5

Besluit

Indeafgelopen34jaarheeftdeStichtingRecreatieaandeweggetimmerdmetcongressen
enpublikatiesoveronderwerpenalsrecreatieenpolitiek,recreatieenwonen,natuurgerichterecreatie,initiatievenvanonderopenvrijetijdsbeleid.Nieuweontwikkelingenwerden
gesignaleerdenbediscussieerd,keriniseninformatiewerdenontwikkeldenovergedragen
envertaaldin(voorstellenvoor)acties.
Deterugtredendeoverheid'zalindekomendejareneennogsterkerberoepopdeStichting
Recreatiedoenvoordeuitvoeringvanhetbeleid,zonderdatdemiddelendaartoeoverigens
evenredig worden versterkt. Integendeel. Deopgelegde bezuinigingen noodzaken de
StichtingRecreatietothetoprichtenvaneencommerciëlenevenstichting.
OokvoordeStichtingRecreatiegeldtdevraag:'wiensbelang?'Wordtdetoekomstvande
Stichting Recreatievooral bepaalddoor argumentendievoortvloeien uit de (overigens
legitieme)drangomteoverleven,danweidoorargumentenontleendaandemaatschappelijkebetekenisvanrecreatieentoerismezelf?InheteerstegevalzalhetvoordeStichting
Recreatiesteedsmoeilijkerwordeneenonafhankelijkgeluidtelatenhoreneninhoudte
kunnengevenaandeeldersindezebundeldoorLengkeekbepleitte'kritischetechnologie'.
InhettweedegevalzaldeStichtingRecreatieerookindetoekomstinmoetenslagende
overheidenaangeslotenorganisatiesteovertuigenvanhetmaatschappelijkbelangvan
discussiesdienietalleenwordengestuurddoordenoodzaaktotmateriëlereproduktie.
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