


 1

 
 
 
OP WEG NAAR EEN VOLGENDE 
GENERATIE GEBIEDSGERICHT 
BELEID 
 
Het ontwerpen van een experiment 
 
Publicatie naar aanleiding van de werkconferentie  
over een volgende generatie gebiedsgericht beleid  
gehouden op 8 mei 2003 
Makeblijde te Houten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Georganiseerd door  
InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster  

Raad voor het Landelijk Gebied  
december 2003 

RLG publicatie  03/7 

InnovatieNetwerk publicatie  03.2.053



 2

 

Colofon 
 

Raad voor het Landelijk Gebied 
De Raad voor het Landelijk Gebied adviseert de regering en de beide kamers van de Staten-Generaal 

op de hoofdlijnen van beleid. De raad richt zich op strategische adviezen op de lange en middellange 

termijn en incidenteel op actuele zaken op korte termijn. Het werkterrein betreft het gehele beleidsveld 

van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aangeduid als 'landelijk gebied'. 

 

Stationsplein 14 

3818 LE Amersfoort 

telefoon: (033) 461 99 48 

fax: (033) 461 53 10 

e-mail: raad.landelijk.gebied@rlg.agro.nl 

website: www.rlg.nl  

publicatie RLG 03/7 
 

InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 
InnovatieNetwerk is een onafhankelijk netwerk van vernieuwingsgezinde personen. De mensen die in 
het netwerk samenwerken komen uit bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en 
overheden. InnovatieNetwerk is ingesteld door de rijksoverheid in samenspraak met de andere 
genoemde partijen. InnovatieNetwerk initieert en begeleidt systeeminnovaties op het gebied van de 
groene ruimte, voedsel, water, duurzame landbouw, vernieuwing van instituties e.a. Het netwerk 
bestaat uit een groot aantal groepen rond thema ’s en projecten. Het wordt ondersteund door een 
bestuur en een bureau van ca. 12 medewerkers.  
 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

telefoon: 070 378 56 53 

fax: 070 -3786149 

e-mail: secretariaat@innonet.agro.nl 

website: www.agro.nl/innovatienetwerk 

publicatie 03.2.053 
 

december 2003 

 
ISBN 90-77166-08-4 
 

Omslagontwerp: Geerars Communicatie, Amersfoort 



 3

 

Inhoudsopgave 
 
 
 
 

Woord vooraf     5 
 
Deel 1  
De opbrengst in ’t kort     7 
       Hans Hillebrand en Nico Beun, InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 
 
Deel 2 
Vormgeven aan een experiment: een palet aan ideeën     11 
1. Van weiland naar wijland      13 

Willemien van Montfrans - Hartman, Raad voor het Landelijk Gebied 
2. Condities voor een geslaagd experiment ‘Collaborative place-making’     17 

Jurian Edelenbos, Erasmus Universiteit Rotterdam 
3. Een lijst in het landschap      21 

Maarten Hajer, Universiteit van Amsterdam 
4. Enkele bespiegelingen      25 

Harma Horlings en Lodewijk van Nieuwenhuijze, H+N+S Landschapsarchitecten  
5. Arcadische polderexperimenten. Een reactie      35 

Eric Hees, Centrum voor Landbouw en Milieu 
6. Wereld van Beleid en Wereld van Alledag: strijd om territorialiteit,  

het reëel bestaande experiment      35 
Henri Goverde, Katholieke Universiteit Nijmegen/ Wageningen Universiteit en Research 
Centrum 

 
Deel 3 
Verslag van de bijeenkomst     39 
1. Context     43 
2. Onderwerpen die ter tafel kwamen      47 
        
Deel 4 
De leefomgeving centraal 
Van binnen naar buiten     53 
Hans Elerie, Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe 

 
Bijlage 
Deelnemers werkconferentie     63 



 4

 



 5

Woord vooraf 
 
 
Al een paar decennia staat de wijze van besturen in ons land ter discussie. De samenleving verandert. 

Mensen worden mondiger en willen meepraten. Het maatschappelijk middenveld wordt steeds 

actiever. Bovendien zijn veel problemen niet meer binnen het verkokerde sectorale beleid op te 

lossen. Integraal beleid komt echter moeizaam van de grond. De Europese beleidscontext met zijn 

regelgeving en subsidievoorwaarden is zeer bepalend. Dat wreekt zich met name in het 

gebiedsgericht beleid. De uitvoering stagneert. Het gebiedsgericht beleid staat voor de uitdaging om 

binnen een complex geheel van meerdere bestuurslagen, sectoroverschrijdende problemen en steeds 

mondiger burgers, plannen te formuleren én te realiseren. De noodzaak van innoveren is groot. 

 

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) en InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 

onderkennen deze noodzaak van vernieuwen en innoveren van het gebiedsgericht beleid.  

De raad werkt op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan 

een advies over vernieuwende vormen van bestuur. Het Ministerie van LNV is met name 

geïnteresseerd in de rol en inbreng vanuit het gebied in het gebiedsgericht werken. Het gebiedsgericht 

werken blijkt vaak meer een zaak van mensen van buiten het gebied dan van de mensen uit het 

gebied zelf. Vroeg of laat wreekt dit zich door een gebrek aan draagvlak. De raad heeft al in een 

eerder advies gesteld dat het landelijk gebied moet worden getransformeerd van weiland naar wijland.  

 

InnovatieNetwerk wil verder werken  aan nieuwe concepten voor de volgende generatie 

gebiedsgericht beleid. Onderdeel daarvan is ook het verder doordenken en zo mogelijk uitvoeren van 

het idee  om een experiment te starten over gebiedsgericht beleid. Dit naar aanleiding van het essay 

‘Op zoek naar Arcadië, over de sociaal-culturele dimensie van de groene ruimte’ van Prof. Dr. H. 

Mommaas van Universiteit van Tilburg opgesteld voor InnovatieNetwerk1. Zijn essay eindigt met een 

pleidooi voor een experiment. De noodzakelijke transformatie van weiland naar wijland is één van de 

aanleidingen geweest om een innovatief experiment te bepleiten.  Door deze publicatie krijgen de 

gedachten hieromtrent verder vorm. 

 

De Raad voor het Landelijk Gebied en InnovatieNetwerk hebben gezamenlijk het initiatief genomen 

om een werkconferentie te organiseren om het pleidooi voor een experiment verder te doordenken. Zij 

geven daarmee vorm aan ideeën voor de volgende generatie gebiedsgericht beleid (na 2015). Deze 

werkconferentie werd gehouden op 8 mei 2003 in Makeblijde te Houten. Deze publicatie is naar 

aanleiding van de werkconferentie totstandgekomen. De publicatie geeft een beeld van de 

inhoudelijke en bestuurlijke problematiek rond bestuurlijke vernieuwing in het landelijk gebied. Een 

                                                     
1 In Sociaal-culturele aspecten van groene ruimte en voeding InnovatieNetwerk april 2003 rapport 03.2.034 ISBN 90 5059 177 9 
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aantal toonaangevende Nederlandse denkers en doeners van dit moment hebben hun gedachten op 

papier gezet in de vorm van korte essays. Deze essays vormen de kern van deze publicatie.  

 

Tijdens de werkconferentie zijn de gedachten in deze essays verder uitgewerkt. Het resultaat is 

veelzijdig geworden net als de werkelijkheid van het gebiedsgericht werken. 

 

Om de nadruk niet te eenzijdig te leggen op de bestuurlijke problematiek is Dr. H. Elerie van de 

Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe na de werkconferentie gevraagd om een 

betoog te schrijven over innovatief gebiedsgericht beleid. Zijn betoog is geschreven vanuit de 

dorpsbewoner en zijn leefomgeving. Een geluid dat we tot nu toe te weinig horen. Gebiedsgerichte 

projecten krijgen vorm aan de vergadertafels van de bestuurders. Ambtenaren, deskundigen en 

vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld hebben aan die tafels wél een stem. De 

gewone dorpsbewoner nauwelijks. 

 

Het experiment vindt voor onze voeten plaats in de arena van alledag. Graag dragen we dit palet aan 

gedachten over toekomstig gebiedsgericht beleid aan u over. Laat u inspireren zoals wij geïnspireerd 

zijn.  

 

Voor de raad en InnovatieNetwerk is hiermee het laatste woord nog niet gezegd. De Raad voor het 

Landelijk Gebied komt eind dit jaar uit met een advies over gebiedsgericht werken. InnovatieNetwerk  

werkt verder aan nieuwe concepten voor de volgende generatie gebiedsgericht beleid. 

 

Dr. G. Vos      mr. W.J.Kooy 

Directeur       Algemeen secretaris  

InnovatieNetwerk   Raad voor het Landelijk Gebied 

Groene Ruimte en Agrocluster 
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DEEL 1 
De opbrengst in ’t kort 

 

 

 

Hans Hillebrand en Nico Beun 

 

Het startpunt voor de exercitie waarvan hier verslag gedaan wordt vormt een essay van Hans 

Mommaas over de sociaal-culturele veranderingen in het landelijk gebied en hoe daar op 

vernieuwende wijze mee om te gaan2. In dat essay schetst Mommaas een beeld van ontwikkelingen 

waar het gebiedsgericht beleid meer rekening mee zou moeten houden. Zijn essay eindigt met een 

pleidooi voor een experiment. Uitgangspunten voor het experiment zijn naar zijn mening (1) een zo 

ver mogelijke doorgevoerde decentralisatie van het probleemeigendom en (2) een inrichting van het 

ontwikkelingsproces dat beter tegemoet komt aan de meer instabiele maar tegelijkertijd meer 

persoonlijke, belevingsgeoriënteerde manier waarop mensen zich vandaag de dag tot hun materiële 

omgeving verhouden. 

 

Wat hebben we nu via de additionele essays in dit rapport en de georganiseerde werkconferentie 

geleerd over het idee voor een experiment en zaken die daarmee samenhangen? Op zijn minst dat er 

heel wat bij zo’n experiment komt kijken, en dat nog niet heel scherp is aan welke aspecten met 

prioriteit aandacht dient te worden geschonken. Dit rapport bevat dan  ook niet “het” antwoord op de 

vraag of er een experiment moet komen, en zo ja, hoe dat er dan uit zou moeten zien, maar is beperkt 

tot enkele in dit verband belangrijke noties. 

 

Die noties zijn allereerst waarschuwingen voor gebiedsgericht beleid in zijn algemeenheid. Zo wordt 

geconstateerd dat dergelijk beleid weliswaar voordelen heeft (inbreng kennis verschillende regionale 

actoren, het vergroten van draagvlak voor overheidsdoelen en het bevorderen van ‘maatwerk’), maar 

ook mogelijke gevaren met zich meebrengt. Die gevaren zijn bijvoorbeeld dat door het typische 

Nederlandse ‘polderen’ zodanige consensusvorming ontstaat dat ‘zwakkere waarden’ zoals 

milieudoelen het onderspit delven, rechtsongelijkheid tussen actoren binnen en buiten de 

gebiedsgrenzen ontstaat, in sommige gevallen een gebrekkige afstemming tussen rijks- en regionaal 

beleid gaat optreden, en dat men regionaal probeert problemen op te lossen die een nationale aanpak 

vergen (zoals bijvoorbeeld de mestproblematiek).  

                                                     
2  Zie Woord Vooraf 



 8

Dit leidt tot misschien wel de hamvraag voor dit onderwerp, namelijk hoe maak je dat een dergelijke 

planvorming op regionale schaal tot een kwalitatief hoogwaardig resultaat leidt. Daarvoor zullen toch 

enige randvoorwaarden moeten worden uitgedacht c.q. ontwikkeld. Want processen zijn op zich voor 

niks een oplossing. Het komt erop aan deze op de juiste wijze vorm te geven.  

Er zijn ook waarschuwingen die de competenties (en misschien ook wel de wil) van actoren betreffen. 

Vooral de overheid moet het in dit verband ontgelden. Zo wordt geconstateerd dat de mondige en 

goed georganiseerde plattelandssamenleving rijp is voor interactief beleid en participatie, maar dat 

geslaagde experimenten nog nauwelijks hebben geleid tot een verandering van de beleidspraktijk. 

Ook wordt ervoor gepleit weg te komen van een experiment als oplossing voor het probleem dat 

overheden (in het bijzonder rijksoverheden) hebben met hun (innoverende) omgeving, waarmee ze 

niet goed om kunnen gaan. Maar tegelijkertijd wordt er op gewezen dat veel maatschappelijke actoren 

nog immer zo verweven zijn met overheden dat ze niet durven kiezen om iets zelf op te lossen. 

Voortbrenging van interactie die dergelijke sloten van maatschappelijke processen haalt, verdient de 

èchte management-award, zo wordt geconstateerd. 

 

Ook wat betreft de organisatie van experimenten zijn er tips en waarschuwingen.  Zo wordt gepleit 

voor een zorgvuldige inbedding van het experiment (vaak informeel van karakter) in de formele wereld 

van politiek en bestuur. In het verlengde daarvan ligt het advies er op toe te zien dat de 

beleidsformulering en de vertaling daarvan in prestatieafspraken, gebiedsplannen en 

meerjarenafspraken in alle openheid totstandkomt. Nu nog is dat vaak een gesloten proces tussen 

overheden en geselecteerde vertegenwoordigers van maatschappelijke en brancheorganisaties. In elk 

geval, zo wordt geconstateerd moet voor een nieuwe planningscontext met andere rollen nagedacht 

worden over de inhoud van die rollen. Wie bepaalt uiteindelijk welke beelden worden gerealiseerd? 

Wat is de rol van de overheid, die via het beleid mensenwensen probeert te faciliteren; van de markt, 

die met de vrijetijdseconomie steeds nadrukkelijker aanwezig is; van de ontwerpers in landinrichtingen 

en andere projecten in de groene ruimte, en van de burgers die in interactieve planvormingsprocessen 

meer ruimte krijgen om hun eigen, persoonlijke beelden en verhalen in te brengen. 

 

Een bottom-up benadering hoeft overigens de rol van experts niet te marginaliseren, zo wordt 

opgemerkt. Zie het voorbeeld van de Drentse dorpsomgevingsplannen. Dat leidt tot een pleidooi om te 

zorgen voor een goede koppeling tussen de “vakwereld” en de beleving van de mensen in een 

bepaald gebied.  

 

Van belang bij het opzetten van een experiment is ook het tonen van lef, het nemen van risico. Want, 

zo wordt gezegd, innovatie die niet in 50% van de gevallen mislukt, is geen innovatie. 

 

Interessant is ook de suggestie om voor een meer ontwerpende benadering te kiezen. Startpunt 

daarvoor is dat een gebied  (stad + land) formuleert wat het wil, los van alle provinciale en rijksregels. 
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Vervolgens kan gekeken worden met welke provinciale- en rijksregels het plan strijdig is, en of die 

provinciale en rijksregels echt nodig zijn. Op die manier krijg je inzicht in de gewenste regelgeving, en 

kun je dus gaan werken aan een ontwerp daarvoor. 

 

Het is nu zaak al deze noties te verwerken in een opzet voor een experiment of op een andere manier 

te benutten om te komen tot nieuwe concepten voor een volgende generatie gebiedsgericht beleid. 

Hieraan zal de komende tijd verder gewerkt worden. 
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DEEL 2 
Vormgeven aan een experiment: 

een palet aan ideeën 
 
 
 
Introductie 
De deelnemers aan de werkconferentie is gevraagd om voorafgaand aan de conferentie hun 

gedachten over de vormgeving van een gebiedsgericht experiment in een kort essay te verwoorden.  

 

Als leidraad bij het schrijven werden de volgende insteken gegeven:  

• tien tips om een dergelijk experiment succesvol te kunnen uitwerken; 

• argumenten waarom het experiment niet zou moeten plaatsvinden;  

• onder welke condities zijn partijen te mobiliseren om een bijdrage te leveren aan een dergelijk 

experiment; 

• welke minimale randvoorwaarden moet de overheid stellen bij een dergelijk experiment. 

 

Deze essays bevatten een schat aan observaties over de knelpunten rond het huidig gebiedsgericht 

beleid en ideeën over de toekomst. Veel zou gewonnen kunnen worden als de bestuurders in Den 

Haag daar ruimte voor zouden bieden. 
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1 
 
 
 

Van weiland naar wijland 
 

Willemien van Montfrans-Hartman 

Raad voor het Landelijk Gebied 
 

Mommaas stelt in zijn paper 'Op zoek naar Arcadia' voor om een innovatief experiment op te zetten. In 

dat experiment zou een regio binnen het raamwerk van een minimaal aantal (inter)nationaal geldende 

regels de bevoegdheid moeten krijgen voor de ontwikkeling van een integraal plan voor de nabije 

ruimtelijke toekomst. 

Kort samengevat zijn de uitgangspunten voor het experiment: 

1. decentralisatie van het probleemeigendom 

2. een creatieve procesmatige aanpak waarin persoonlijke beleving en verbeeldingskracht  

gecombineerd wordt met een gerichtheid op meer collectieve opgaven in de sfeer van natuur- en 

plattelandsontwikkeling 

3. een verdergaande integratie in de planvorming van stad en land.  

 

De Raad voor het Landelijk Gebied ondersteunt dit voorstel. In verschillende adviezen heeft de raad - 

zowel recentelijk als een aantal jaren geleden (RLG 03/3 en RLG 00/1) - gepleit voor het creëren van 

experimenteerruimte om met ideeën vanuit de regio ervaring op te doen.  

 

De voorbereiders geven een aantal vraagpunten mee. Ik wil in mijn bijdrage ingaan op drie daarvan: 

• Welke minimale randvoorwaarden moet de overheid stellen bij een dergelijk experiment? 

• Onder welke condities zijn partijen te mobiliseren om een bijdrage te leveren aan een dergelijk 

experiment? 

• Tips om een dergelijk experiment succesvol te kunnen uitwerken.  

 

Minimale randvoorwaarden vanuit de overheid 
Als Mommaas het heeft over collectieve opgaven in de sfeer van natuur- en plattelandsontwikkeling 

dan komen we op een terrein waarop Europa een belangrijke zeggenschap heeft. Europa bepaalt het 

(nationaal) beleid op het terrein van landbouw en platteland voor een groot deel. Wat betreft natuur 

zijn we geneigd te denken dat dat vooral op nationaal niveau wordt bepaald. Die gedachte speelt ons 

de laatste jaren regelmatig parten, waardoor de rijksoverheid - zoals bekend - verzeild raakt in 



 14

vervelende en omslachtige procedures. De probleemeigenaren mogen dan wel op regionaal niveau te 

vinden zijn, de collectieve opgaven en de kaders worden bepaald op EU en rijksniveau. 

 

Deze zeggenschap is democratisch gelegitimeerd binnen ons bestaande bestuurlijk stelsel en 

vastgelegd in beleidsnota's, wettelijke regelingen en afspraken. De rijksoverheid is hierop af te 

rekenen. Als de rijksoverheid een deel van die zeggenschap loslaat, dan zal dat ook te verantwoorden 

moeten zijn naar de burgers. Er zit een ratio en een geschiedenis achter de huidige verdeling van 

verantwoordelijkheden. De tijd is echter rijp de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 

overheden nader te benoemen. Dat betekent voor het Rijk op hoofdlijnen sturen zonder tot in detail 

alles te willen vastleggen en 'afdichten'. De uitvoering over te laten aan anderen en achteraf te 

toetsen. Maar makkelijk is het niet. Decentraliseren is in het verleden maar al te vaak uitgekomen op 

centraliseren én dereguleren en dit heeft geleid tot het stellen van nog meer regels. 

 

Hoe reduceer je de angst om los te laten? Veranderingen in collectieve opgaven en kaders zullen in 

een open debat met de samenleving tot stand moeten komen om vervolgens in de politieke 

besluitvorming vastgelegd te worden. Dit kan niet overgelaten worden aan het ambtelijk apparaat, dat 

bij voorbaat gebaat is bij het handhaven van de status-quo. De kunst is om een gezamenlijk 

rijksbeleidskader vast te stellen op hoofdlijnen bestaande uit heldere en afrekenbare doelen en in alle 

openheid geformuleerd. De eenduidigheid die zo een kader kan bieden - in plaats van het verkokerde 

optreden tot nu toe - geeft 'rust in de tent' en, binnen gestelde grenzen, ruimte voor eigen initiatieven 

vanuit de regio.  

 

Kaders stellen kan niet zonder afstemming tussen de verschillende bestuurslagen. Elk bestuursniveau 

is nu nog 'een geval apart'. Van afstemming is nog weinig sprake. Het bestuur moet complementair 

worden. Dat betekent dat wat op EU niveau is afgesproken kaderstellend is voor het Rijk en wat op 

rijksniveau is afgesproken kaderstellend is voor de provincies. Uiteraard zal dit in een interactief 

proces van wederzijdse afstemming moeten gebeuren. Al te vaak blijkt echter dat rijksregelingen niet 

EU-proof zijn. Dat schept verwarring en ergernis in de regio. In de fase van totstandkoming van nieuw 

EU-beleid zou het Rijk pro-actief moeten zijn in de richting van Brussel én volgend als het beleid en de 

regelgeving een maal een feit is. Pas dan kan regelgeving totstandkomen dat echt EU-proof is. Daar 

ligt een belangrijke opgave voor het Rijk. Zo zouden ook provincies actief moeten meedenken over de 

totstandkoming van het rijksbeleid en dat beleid vervolgens volgen als het eenmaal is afgesproken. 

Binnen ons stelsel van een gedecentraliseerde eenheidsstaat vraagt dat wel een andere manier van 

werken. 
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Condities waaronder partijen te mobiliseren zijn 
Middels prestatiecontracten, integrale en provinciedekkende gebiedsplannen, meerjarenprogramma's 

en tussentijdse evaluaties door visitatiecommissies, wordt een systeem georganiseerd met een lerend 

vermogen en ruimte voor initiatieven van onderop. 

Voorwaarde voor het mobiliseren van partijen is dat de beleidsformulering en de vertaling daarvan in 

prestatieafspraken, gebiedsplannen en meerjarenafspraken in alle openheid totstandkomt. Nu nog is 

dat vaak een gesloten proces tussen overheden en geselecteerde vertegenwoordigers van 

maatschappelijke en brancheorganisaties. De plaatselijke bewoners, laat staan bezoekers, komen niet 

aan bod. Naast de vergadertafel zouden ook gesprekken aan de keukentafel of in het dorpscafé een 

onderdeel moeten vormen van het proces. Zo kun je van onderop tot een breedgedragen 

knelpuntenanalyse komen, die de basis vormt voor de gezamenlijke (gebieds)opgave en 

ontwikkelingsrichting met draagvlak voor de ingezette koers.  

 

Integraal gebiedsgericht werken kan alleen in coproductie totstandkomen. Veranderingen op het 

platteland zijn doorgaans het gevolg van beslissingen en handelen van bedrijven en bewoners op 

lokaal niveau. Het landschap is in de loop der tijden als coproductie ontstaan. Het was het resultaat 

van een proces. Nu zijn de collectieve waarden doel op zich geworden en onderwerp van een publiek 

debat waarin stedelingen en mensen van het platteland elkaar ontmoeten. De energie en de ideeën 

die uit dergelijke bewust gecreëerde ontmoetingen ontstaan, zullen benut moeten worden.  

 

Nieuwe coalities ontstaan om hier vorm aan te geven. Kenmerkend hiervan is dat deze coalities 

gericht zijn op collectieve waarden en minder op belangbehartiging van een homogene groep. 

Voorbeelden van nieuwe coalities zijn Verenigingen van Agrarisch Natuurbeheer, andere vormen van 

milieucoöperaties, samenwerkingsverbanden van consumenten en producenten, bewonersgroepen 

(bestaande uit stedelingen én plattelandsbewoners) die de beheerstaak voor een bepaald gebied op 

zich nemen etc.. Ook op financieel terrein ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals 

grondbanken en ontwikkelingsmaatschappijen.  

 

Gebiedsgerichte processen genereren kennis die nu onvoldoende wordt doorgegeven. Kennis op het 

gebied van proces, bestuur, inhoud, subsidies en regelingen zou op systematische wijze gebundeld, 

beheerd en toegankelijk moeten worden gemaakt. Gebiedscommissies nieuwe stijl zullen een 

belangrijke verbindende schakel vormen tussen de overheden en dergelijke nieuwe allianties. 
 

Tips om een dergelijk experiment succesvol te kunnen uitwerken   
1. Sluit aan op de lopende processen binnen het gebiedsgericht werken en zoek daarbinnen een 

pilot die als testcase kan dienen (zie Boer&Croon-advies). 

2. Stel een onafhankelijke trekker aan, die zowel regionaal als naar de overheden toe gezag heeft en 

die ook in barre tijden de energie erin kan houden. 
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3. Maak zichtbaar wat ‘sturen op hoofdlijnen’ betekent door knellende wet- en regelgeving concreet 

aan te wijzen. 

4. Stel heldere kaders (beleid, regelgeving en financieringsbronnen) die ruimte laten voor eigen 

verantwoordelijkheid vanuit de regio. 

5. Zorg voor een flexibele procesarchitectuur waarbij verantwoordelijkheden en 

terugkoppelingsmomenten in de loop van het proces helder zijn. 

6. Zorg vroegtijdig voor financiering (fondsvorming) (ook) buiten de EU- en rijksmiddelen, zodat de in 

opgang gebrachte projecten sowieso doorgang kunnen vinden ook al zou de geldstromen vanuit 

EU of Rijk in de loop van het proces slinken. 
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• Raad voor het Landelijk Gebied (2002) Voor boeren, burgers en buitenlui, advies over de 

betekenis van sociaal-culturele ontwikkelingen voor het landelijk gebied. RLG 02/8 
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Condities voor een geslaagd experiment  
‘Collaborative place-making’ 
 
Jurian Edelenbos 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

 

Inleiding 
Dit korte essay is een bestuurskundige beschouwing over het aansprekende essay van Hans 

Mommaas ‘Op zoek naar Arcadia’ en in het bijzonder over zijn idee om een experiment te starten over 

collaborative place-making.  

Mijn essay gaat met name in op de condities en randvoorwaarden die mijns inziens noodzakelijk zijn 

om het experiment kansrijk en zinvol te laten zijn. Ik put daarbij uit eigen ervaringen met ontwerpend 

(bestuurskundig) onderzoek en experimenteel onderzoek naar interactieve beleidsvorming.  

 

Randvoorwaarden en condities  
Mommaas pleit bij het uitvoeren van het experiment voor een zo ver mogelijk doorgevoerde 

decentralisatie van het probleemeigendom en een inrichting van het ontwikkelingsproces die beter 

tegemoet komt aan de meer instabiele maar tegelijkertijd meer persoonlijke belevingsoriëntatie van 

allerlei stakeholders. Opgepast moet worden dat de decentralisatie zover doorgevoerd wordt dat het 

experiment geheel los komt te staan van de 'echte (besluitvormings)wereld'. Ervaringen met 

interactieve beleidsvorming leren ons dat gewaakt moet worden dat interactieve processen te 

informeel van karakter blijven en daarmee te ver af komen te staan van de formele besluitvorming met 

als gevolg dat het interactieve proces en de resultaten die het boekt niet doorwerken in het formele 

planvormings- of besluitvormingstraject. 

 

Conditie 1 

Zorg voor een zorgvuldige inbedding van het experiment (vaak informeel van karakter) in de formele 

wereld van politiek en bestuur; het informele spel moet verbindingen kennen naar de formele 

besluitvorming om daar betekenis te krijgen. 
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Verder pleit Mommaas ervoor dat een sectorale aanbodsgerichte planafbakening moet worden 

verlaten om ruimte te bieden aan een meer open en integrale planafbakening die tegemoet komt aan 

de netwerkdynamica die stad en land doorsnijdt. Op zich is een dergelijke houding positief te 

waarderen, maar tegelijkertijd moet opgepast worden dat de sectorale wereld buiten het experiment 

ten onrechte ontkend wordt. Het is verstandiger om bij het experiment van tevoren rekening te houden 

met de onvermijdelijke sectoraanpak bij bijvoorbeeld overheden en hiermee op slimme wijze rekening 

te houden - en zeker niet te negeren - bij het ontwerp en de uitvoering van het experiment. 

 

Conditie 2 

Het is onverstandig om vanuit de wens om integraal te werken, de sectorale aanpak buiten het 

experiment te ontkennen en te negeren; het is beter hiermee bij de organisatie en uitvoering van het 

experiment prudent om te gaan (bespreekbaar maken, oplossingen bedenken). 

 

 

Mommaas vindt het bovendien belangrijk dat allerlei stakeholders op verschillende manieren worden 

uitgenodigd deel te nemen aan het experiment. Ervaring met experimenten van interactieve 

beleidsvorming leert ons dat de belangrijke stap van selectie en mobilisatie van stakeholders nog al 

eens vergeten wordt of onzorgvuldig wordt uitgevoerd. Het is van belang van tevoren goed stil te 

staan wie van belang zijn betrokken te worden bij het experiment. Het is van belang een goede mix te 

vinden van creatieve ontwerpers, professionals/adviseurs, gebruikers, bestuurders, politici, et cetera. 

Om ervoor te zorgen dat ‘zwakke’ belangen (de natuur, de toekomst en de burger) volwaardig in dit 

proces worden meegewogen is het vooral belangrijk dat deze belangen aan tafel zitten bij het 

experiment, zodat ze pro-actief kunnen meedenken over de ambities en beschikken over de relevante 

informatie. Voorkomen moet worden dat institutionele belangen de doorslag geven en burgers worden 

geweerd omdat “je alleen maar weerstand van NIMBY’s genereert”, “de toekomstige  gebruiker nog 

niet in beeld is” en “het allemaal nog te ongrijpbaar is voor de gemiddelde burger”. Overigens  moet er 

tegelijkertijd ook meer ruimte worden gecreëerd voor krachtige ontwerpen die intrinsieke kwaliteit 

hebben en er meer armslag komt voor inspirerende bestuurders met visie. Vaak ontbreekt het in de 

praktijk aan een vruchtbare confrontatie tussen mensen met visie en mensen die pragmatischer zijn 

ingesteld. Visievorming en participatie zijn te vaak nog gescheiden circuits.  

 

Conditie 3 

Zorg voor een goede balans, mix en chemie tussen verschillende soorten actoren met verschillende 

soorten kennis en competenties (pragmatisch, beleving, expert, krachtige visies, creativiteit, et cetera) 

door verschillende soorten actoren te selecteren en te verleiden tot deelname aan het experiment. 

Besteed hier ruime aandacht aan. 
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Het is van belang het actie-element van het experiment niet te overaccentueren (Mommaas noemt het 

'activistisch' experimenteren) met als gevaar dat er te weinig ruimte overblijft voor momenten van 

reflectie en leren niet alleen binnen maar ook buiten het experimentele gebied. Het is van belang om 

naast het experiment ook aandacht te besteden aan de evaluatie op zodanige manier dat er een 

leeromgeving ontstaat. Te pleiten valt voor een lerende evaluatie, dat wil zeggen een evaluatiespoor 

naast het actiespoor die sterk met elkaar verbonden zijn. Zo ontstaat een proces van learning by 

doing en doing by learning. 

 

Conditie 4 

Staar niet blind op het actiegerichte karakter van het experiment, maar organiseer parallel daaraan 

een evaluatiespoor die sterk verweven is. Op die manier wordt een lerende evaluatie in het leven 

geroepen en kan een lerende omgeving ontstaan.  

 

 

Ervaring uit andere (interactieve) experimenten leert ons dat creativiteit(sbevordering) vaak een 

stiefkindje is. Zelden wordt geprobeerd de deelnemers middels specifieke technieken tot creativiteit te 

prikkelen. Methoden worden vooral ingezet voor het ‘opleuken’ van het proces en niet voor het 

bevorderen van creatieve en innovatieve ideeën. Creativiteit en innovatie valt te stimuleren door een 

groter gebruik van creativiteitsbevorderende methoden en technieken, als gebruikmaken van 

analogieën, beeldmateriaal, brainstormen, het inzetten van zogenaamde ‘wilde ganzen’ (experts in 

niet-relevante vakgebieden die door analogieën het denkproces kunnen openbreken), 

enthousiasmerende inzet van ontwerpers (beelden als stenen in de vijver om creativiteit onder de 

deelnemers aan te wakkeren), et cetera. 

 

Conditie 5 

Besteed ruime aandacht aan het inzetten van methoden in het experiment om tot creatieve en 

innovatieve processen en uitkomsten te kunnen komen. 
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Een lijst in het landschap 
 
Maarten Hajer 

Universiteit van Amsterdam 
 

 

 
 

 

Ergens in Gaasterland stond begin jaren negentig een lijst in het landschap. Het was een in elkaar 

geknutseld geheel, gemaakt van steigerpalen en andere bouwmaterialen. Maar wie even de tijd nam 

kon de betekenis van de schilderijlijst in het landschap niet ontgaan. Het was een interventie in het 

natuurontwikkelingsbeleid dat toen juist Gaasterland had bereikt. De plaatselijke bevolking werd 

geconfronteerd met beleid dat volledig legitiem was afgestemd. Na uitvoerige planvorming en inspraak 

had de Tweede Kamer ten slotte het ‘Natuurbeleidsplan’ aangenomen. En pas ruime tijd later werden 

lokale gemeenschappen geconfronteerd met de repercussies. In het geval van Gaasterland moest 

goed grasland plaatsmaken voor wetlands. Het was alsof de boeren hun eigen geschiedenis werd 

afgepakt want zij hadden tenslotte generaties lang geprobeerd om het zompige land droog te krijgen. 

En die prestatie werd hier wel heel direct tenietgedaan (Hajer 2003).  
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Een paar jaar later tekende ook Frank Westerman de confrontatie rond de natuurontwikkeling op. 

 

“De natuur was ook geheugenloos. Tijdloos. Met een schok besefte ik dat er met het 

Natuurbeleidsplan een keerpunt was bereikt: vanaf nu werd de geschiedenis van Nederland 

stukje bij beetje uitgevlakt. Met het ruimen van het bestaande cultuurland gingen namelijk ook 

de littekens en het leed verloren, de verhalen en de overlevering. In de Carel-Coenraadpolder 

wijst Koert op een verloren hoekje populieren bij de Dollarddijk. 'Het Ambonezenbosje,' zegt 

hij. 'Op weg naar het werk in de slikken kwamen we er altijd langs.' 

  Hij blijkt het landschap te kunnen 'lezen', want waar ik een bosje zie, ziet Koert de 

halve eeuw aan zich voorbijtrekken. Het groepje populieren, vertelt hij, ... markeert de plek 

waar de barakken van de werkverschaffing stonden, die later door de manschappen van de 

Batterie Dollart Süd waren ingepikt. Na de oorlog hadden er NSB'ers gevangengezeten, zei 

Koert, en toen dat niet meer hoefde werd het een opvangkamp voor KNIL-Militairen die uit 

Ambon waren geëvacueerd. 

 Dat was het jammere van de nieuwe natuur - niets herinnerde er nog aan vroeger. 

Wie water in een polder liet lopen vernietigde het collectief geheugen. De stokoude arbeiders 

op het leugenbankje van Finsterwolde zeiden het zo. 'Ze willen de sporen uitwissen van wat 

ons is aangedaan.'Maar niemand die daarbij stilstond.” 

 

Frank Westerman (1999), De Graanrepubliek, Amsterdam: Atlas, p.246-7. 

 

En rond die zelfde tijd kon je her en der in het landschap lijsten zien verschijnen waarmee burgers hun 

zorg over de landschappelijke verandering in het buitengebied symbolisch kracht bijzetten. 
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In zijn essay ‘Op zoek naar Arcadia’ geeft vrijetijdswetenschapper Hans Mommaas de contextuele 

analyse die deze confrontatie begrijpelijk maakt. De impositie van een bepaald natuurbeeld komt in 

zijn stuk ondubbelzinnig als problematisch naar voren. Tegelijkertijd lijkt het er ontegenzeggelijk op dat 

de tijd van de natuurontwikkeling voorbij is. De fondsen voor aankoop schrompelen ineen, de 

legitimiteit van het slopen van boerderijen en rooien van ‘exoten’, het veranderen van 

landschapstypen volgens quasi-wetenschappelijke normen en de aanleg van eco-infrastructuur voor 

het realiseren van ‘corridors’: het lijkt allemaal minder vanzelfsprekend.  

 

Achteraf is het verbazingwekkend dat de coalitie van natuurbeleidsmakers, ecologen en 

natuurbeschermingsorganisaties zo lang de touwtjes in handen hebben kunnen houden. Maar het is 

net zo ontnuchterend om na te denken over de coalitie van krachten die nu dit beleid ter discussie 

stelt. De diversiteit van groepen is niet gering, en de vraag wat er voor het duidelijke en meetbare (!) 

natuurontwikkelingsbeleid in de plaats zou moeten komen ligt volledig open. 

 

De Tilburgse standaardoplossing voor complexe problemen is de organisatie van een proces. Nu doel 

ik daarmee in eerste instantie op de Frissenbenadering van de wereld. Daar zijn alle principes 

verdacht en zou het ook bij de ontwikkeling van het groene gebied neerkomen op het ‘intelligent 

meebewegen’ met de ontwikkelingen die gaande zijn. De vraag is natuurlijk altijd wat in zo’n conceptie 

de betekenis van het adjectief ‘intelligent’ is.  

 

Mommaas komt ook uit Tilburg maar behoort tot een andere traditie en een andere discipline. Maar hij 

lijkt toch niet geheel immuun voor het procesvirus. Hij wijst ‘conventioneel interactief beleid’ af (let op 

het adjectief) en bepleit – verwijzend naar Patsy Healey - de uitwerking van een concreet experiment 

met place-making op regionale schaal.  

 

Ik ben daar sterk voor. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe maak je dat een dergelijke planvorming op 

regionale schaal tot een kwalitatief hoogwaardig resultaat leidt. Daarvoor zullen toch enige 

randvoorwaarden moeten worden uitgedacht c.q. ontwikkeld. Want processen zijn op zich voor niks 

een oplossing. Het komt erop aan deze op de juiste wijze vorm te geven. 

 

• Deskundigheid: In een stuk van een paar jaar geleden schreef de Finse milieufilosoof Yrjö 

Haila dat het er op aankwam “to reconnect the capacity for abstract reasoning with 

understanding of the earth as scene of ‘real human life worlds” (Haila in (Fischer and Hajer 

1999). Ik vond dat mooi gezegd. Het gaat er niet om de lokale burgers te ‘bevrijden’ van hun 

Haagse ‘onderdrukkers’. De kunst is veeleer om de condities te scheppen waaronder een 

goede beleidsdeliberatie kan plaatsvinden. ‘Generous Constraint’ noemt Emilie Gomart dat 

(Gomart 2000). Het zou leuk zijn die ‘mogelijkmakende beperkingen’ voor een regionaal 

experiment verder te bespreken.  
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• Cultuurpolitiek: Milieubeleid en omgevingsbeleid in bredere zin is natuurlijk altijd een vorm van 

culturele politiek (Hajer 1996; Fischer and Hajer 1999). Het gaat er niet om cultuur tegenover 

deskundigheid te stellen. De kunst is om de reflexiviteit van het debat te versterken zonder dat 

dit tot allerlei uitsluitingsverschijnselen leidt (zie hiervoor Young 2000). 

• Tijd: Landschap correspondeert met een trage tijd. We kunnen ieder seizoen onze kleren 

aanpassen aan de mode, en met enige moeite kunnen we ook de binnensteden van tijd tot tijd 

aanpassen aan de nieuwe esthetische normen. Maar met landschappen gaat dit bijna niet. 

Niet alleen de Beemster en de IJsselmeerpolders maar ook de oerossen en plan Ooievaar 

hebben wellicht hun tijd nodig. Punt is dan ook vooral om marges te houden waarbinnen de 

oorspronkelijke plannen kunnen worden aangepast zonder volledig ter zijde te worden 

geschoven.  

• Lokaal: Mommaas bepleit ‘een zo ver mogelijke doorgevoerde decentralisatie van het 

probleemeigendom’ en suggereert impliciet dat het probleem ligt bij ‘rijksbemoeienis’. Maar er 

zijn ook talloze voorbeelden te noemen waar juist landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit 

van de democratische planvorming hebben geleden onder de macht van lokale bestuurders. 

Wie Van Toorn’s zorg over het rivierengebied tot uitgangspunt neemt, moet ook oog hebben 

voor de noodzaak van bredere bestuurlijke bemoeienis bij de bescherming of ontwikkeling van 

grootschalige landschappen zoals het rivierengebied.  

• Regio: iedereen heeft de mond vol van de regio, maar wat bedoelen we daar precies mee? 

Wat is de schaal waarop het experiment moet plaatsvinden? En welke bestuurlijke 

instrumenten zouden de planvorming moeten ondersteunen? 

• Resultaat: En waar moet het precies toe leiden? Healey gelooft in de ontwikkeling van nieuwe 

discoursen die de inrichting zullen bepalen. Maar in de Nederlandse context ontbreekt het ons 

inziens niet aan discoursen maar aan de institutionele capaciteit om die in nieuwe 

inrichtingsprincipes om te zetten. Het gevolg is een voor iedereen frustrerende kloof tussen 

ideaal en werkelijkheid. 

• Iedereen mag meedoen: nuchter beschouwd is de regio natuurlijk van iedereen. Ook ik heb 

een stake in Drenthe! Maar toch heeft niet iedereen evenveel recht van spreken. In de 

constitutioneel verankerde democratie van evenredige vertegenwoordiging is dat spreek- en 

besluitrecht tenminste duidelijk geregeld. Maar in de nieuwe benadering van Mommaas lopen 

we op tegen het probleem van de territorialiteit: wie mogen er mee doen en op basis waarvan 

kan men beslissen of dit een legitieme claim is? Het is een lastige vraag. 
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Enkele bespiegelingen  
 

Harma Horlings en Lodewijk van Nieuwenhuijze  

H+N+SLandschapsarchitecten  

(met dank aan Ina Horlings) 

 
Dilemma’s van de belevingsmaatschappij 
De laatste jaren is een maatschappij ontstaan die veel waarde hecht aan verhalen, belevenissen en 

emoties. Anders dan vroeger is het verleden beleven en lijken belevenissen steeds meer sturend te 

worden voor het handelen en daarmee dominant te worden in de maatschappij. Het toenemende 

belang van belevenissen is kortom een maatschappelijk fenomeen dat in alle domeinen van de 

westerse samenleving doordringt.3  

Mommaas beschrijft hoe ook de groene ruimte onder deze invloedsfeer gekomen is, en nog verder zal 

komen af te staan van de economie en de cultuur van de beleving. Voor landschapsarchitecten dient 

zich daarmee een nieuwe en complexe ontwerpopgave aan.  

Het is lastig in een geïndividualiseerde wereld met een toenemende pluriformiteit aan wensen en 

verlangens om de beleving als uitgangspunt voor landschapsinrichting te nemen. Ideaalbeelden zijn 

niet eenduidig en blijken sterk te verschillen. Of, zoals Mommaas het verwoordt: “De idylle van de één 

is de nachtmerrie van de ander”. Zo blijken in discussies over natuurontwikkeling verschillende 

natuuropvattingen haaks op elkaar te staan.  

 

Er tekenen zich kortom een aantal dilemma’s af bij de transformatie van de groene ruimte naar 

belevenislandschappen. Dilemma’s die samenhangen met processen als musealisering, 

thematisering, spektakulisering en esthetisering. 4  

In het essay ‘The Power of Imagination’5  worden twee dilemma’s onderscheiden: Allereerst is het de 

vraag wie de belevenis bepaalt. Wie produceert de beelden? De kwaliteit beleving van een landschap 

wordt niet alleen bepaald door het visuele decor en de persoonlijke context van de geïndividualiseerde 

burger, maar ook door de mogelijkheid om eigen betekenis te geven aan de ruimte. Wordt de 

belevenis volledig geregisseerd of hebben mensen de ruimte voor vrije verbeelding? Dat de beleving 

                                                     
3 Jacobs, M.,J. Lengkeek & M. Brinkhuijsen: De groene ruimte in de belevenismaatschappij. Essay voor 
natuurverkenningen, Wageningen, Alterra 2002 (niet gepubliceerd) 
4 Brinkhuijsen, M. e.a.: Projectvoorstel Boulevard of Dreams, NIROV werkgroep landschap, februari 2003 
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in parken als de Efteling gestuurd wordt, is duidelijk. Hier gaat het om passief consumentisme, waarbij 

de betekenis of boodschap meteen wordt bijgeleverd in de vorm van escapisme van de dagelijkse 

realiteit. Maar hoeveel ruimte is er nog in onze eigentijdse landschappen om onze eigen betekenissen 

aan te verlenen? Is er zoals Rik Herngreen6 het noemt, naast het canonieke (betekenissen die 

breedgedragen worden) ook ruimte voor het apocriefe (individuele zwermen van condensatiepunten; 

de onbepaalde, onbepaalbare, informele, inofficiële aspecten van de ruimte)?  

Dit betekent niet dat ruimten zoveel mogelijk ‘ongepland of leeg gepland’ zouden moeten worden, 

opdat de ruimte voor eigen betekenissen zo groot mogelijk is. Interessant in dit verband zijn de 

uitspraken van Arnold Reijndorp7. De openbare ruimte wordt tegenwoordig zo ‘leeg’ mogelijk 

ontworpen als reactie op vroeger toen het werd volgezet en versnipperd onder druk van allerlei 

belangen. Echter de ruimte wordt daardoor paradoxaal met slechts een enkele betekenis gevuld  

(de-sign). Reijndorp pleit dan ook voor Re-sign: het uitnodigen tot het bezetten van nieuwe 

betekenissen. Publiek domein is volgens Reijndorp niet zozeer een plek als wel een ervaring. Een 

ervaring die plaatsvindt op de grens tussen frictie en vrijheid. 

 

Het tweede dilemma hangt samen met de vraag hoe gaan we om met de identiteit van de plek. Er is 

sprake van een spanningsveld  tussen de genius loci en de genius imaginus. Ook langs de kust zijn 

Mediterrane dorpjes te vinden  en zelfs de palmen rukken op. Door de transnationale uitwisseling van 

beelden ontstaat een vorm van mentale globalisering (subtropische belevenis van Centre Parcs). Er 

ontstaan footloose landschappen volledig onafhankelijk van de plek of gethematiseerde gebieden. 

Naarmate de concurrentie om de consument toeneemt, gaan gebieden zich steeds meer profileren. 

Commercie en cultuur raken onlosmakelijk in elkaar verstrengeld.8 Niet alleen bedrijven houden zich 

bezig met branding en marketing, ook gebieden hebben tegenwoordig imago’s, logo’s en complete 

organisaties die zich met de verkoop van het product regio bezig houden. Regio’s proberen zich te 

profileren met duidelijk herkenbare thema’s. Met de promotie van de Veluwe als ongerept 

natuurgebied verdwijnen andere facetten van de Veluwe bewust of onbewust naar de achtergrond.  
 

Met een veranderende planningscontext, waarin de rol van overheid, markt en burgers verandert, is 

relevant wie uiteindelijk bepaalt welke beelden worden gerealiseerd. Wat is de rol van de overheid, die 

via het beleid mensenwensen probeert te faciliteren; van de markt, die met de vrijetijdseconomie 

steeds nadrukkelijker aanwezig is; van de ontwerpers in landinrichtingen en andere projecten in de 

groene ruimte, en van de burgers die in interactieve planvormingsprocessen meer ruimte krijgen om 

hun eigen, persoonlijke beelden en verhalen in te brengen?9  

                                                                                                                                                                  
5 Brinkhuijsen, M.,Bezemer, V.,Dam, R.van. Etteger, R. en M. Knuijt: The Power of imagination. Essay voor het 
IFLA Wereld congres 2003 (in voorbereiding) 
6 Herngreen, R.,: De 8e transformatie, 2002 
7 Reijndorp, A.  en … Op zoek naar een publiek domein  
 
8 De Architect, Voorbij branding, oktober 2002 
9 Brinkhuijsen, M. e.a.: Projectvoorstel Boulevard of Dreams, NIROV werkgroep landschap, februari 2003 
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Mommaas pleit als antwoord op de belevingsmaatschappij voor een experiment gebaseerd op een 

‘radicale decentralisatie van de ruimtelijke ontwikkeling in combinatie met een sleutelrol voor esthetiek 

en verbeelding’. Centraal staat volgens hem de verdere ontwikkeling minder te zien als een 

regulerings- en meer als een ontwerp- en ontwikkelingsopgave. Deze opgave moet volgens 

Mommaas worden ‘vermaatschappelijkt ‘. “Niet de vermeende inherente kwaliteit van de plek moet het 

uitgangspunt vormen, maar de (potentiële) inbreng en betrokkenheid van wisselende groepen, 

bezoekers, bewoners, bedrijven,  en bestuurders in de vormgeving en instandhouding daarvan: hun 

place-making capacity “(cf.Healy 2001). 

De Raad voor het Landelijk Gebied en InnovatieNetwerk zien in het experiment een kans na te 

denken over en vorm te geven aan ideeën voor de volgende  generatie gebiedsgericht beleid. Hierbij 

is het van belang allereerst scherp te krijgen wat de ervaringen zijn met het huidige gebiedsgericht 

beleid. 

 

Gebiedsgericht beleid10 
Onder gebiedsgericht beleid verstaan we een gebundelde inzet van beleid, maatregelen en 

instrumenten in een bepaald gebied. Voorbeelden daarvan zijn de ROM-gebieden, Waardevolle 

Cultuur Landschappen (WCL), de Belvederegebieden en reconstructiegebieden.  

Historische voorbeelden van gebiedsgericht beleid zijn in Nederland het negentiende eeuwse 

ontginningsbeleid op de Oost- en Zuid-Nederlandse zandgronden, het werkverschaffingsbeleid in de 

crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog, het naoorlogse beleid in ontwikkelings- en 

stimuleringsgebieden en het verstedelijkings- en groeikernenbeleid (Bouwer en Van Geleuken, 1994: 

295-304). 

Sinds het verschijnen van het ‘Actieplan Gebiedsgericht beleid’ (1990) staat het gebiedsgerichte 

beleid in de belangstelling. De Stimuleringsregeling Gebiedsgericht beleid heeft recent een extra 

impuls geven aan het gebiedsgerichte beleid. 

Gebiedsgericht beleid is niet een middel voor alle kwalen. Uit ervaringen met een gebiedsgerichte 

aanpak is de afgelopen jaren duidelijk geworden wat de voordelen en nadelen kunnen zijn van 

gebiedsgericht beleid. Gebiedsgericht beleid kan bijdragen aan participatie van verschillende 

regionale actoren, het vergroten van draagvlak voor overheidsdoelen en het bevorderen van 

‘maatwerk’. Nadelen van dit typisch Nederlandse ‘polderen’ zijn echter een zodanige 

consensusvorming dat ‘zwakkere waarden’ zoals milieudoelen die het onderspit delven, 

rechtsongelijkheid tussen actoren binnen en buiten de gebiedsgrenzen, in sommige gevallen een 

gebrekkige afstemming tussen rijks- en regionaal beleid en een gebrek aan effectiviteit waar men 

regionaal milieu problemen poogt op te lossen die een nationale aanpak vergen (zoals de 

mestproblematiek).  

                                                     
10 Horlings, L.G.:Nieuwe instrumenten impuls voor gebiedsgericht beleid (niet gepubliceerd) 
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Een knelpunt in het gebiedsgericht beleid op dit moment is dat er te weinig aandacht is voor de 

sociaal-culturele dimensie in het gebiedsgericht beleid. De reconstructie is bijvoorbeeld bedoeld om 

de vitaliteit van het platteland te bevorderen maar versmalt zich in sommige gevallen tot een 

instrument voor boerderijverplaatsing. Bij de sociaal-culturele dimensie gaat het bijvoorbeeld om 

zaken als participatie van niet-traditionele gesprekspartners zoals dorpsbelangengroepen, aandacht 

voor de sociale samenhang in het gebied, culturele identiteit en beleving van het landschap, en het 

bevorderen van voorzieningen in kleine kernen.  

 

In de ’Agenda voor een Vitaal Platteland’ die op dit moment in voorbereiding is, wordt nagedacht over 

de sociaal-culturele dimensie van het platteland als aanvulling op de ecologische en economische 

dimensies. Men onderscheidt de drie p’s voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: people, 

planet en profit. (een vierde ‘p’ die in overweging wordt genomen is proces) Het sociaal-culturele 

aspect is gevat in het begrip people. Geconstateerd wordt dat een paternalistische overheid steeds 

minder wordt geaccepteerd, terwijl het zelforganiserend vermogen van de lokale gemeenschap 

toeneemt. De relatie tussen overheid, burgers en initiatiefgroepen is voor verbetering vatbaar.11  

 

Dat het anders moet zegt ook Hans Elerie, historisch geograaf en directeur van de Vereniging Brede 

Overleggroep Kleine Dorpen 12 “Het gebiedsgerichte beleid moet toch andere vormen krijgen, dat 

weten we allemaal. De kansen om tot samenwerking te komen worden immers niet ten volle benut. 

Het is een confrontatie geworden, een arena. De boeren hebben terrein verloren -letterlijk- en de ene 

sectorale club na de andere claimt die nieuwe ruimte. Er is geen integrale visie ontwikkeld, vanuit de 

verschillende functies. Dat klinkt heel abstract, maar dat moet toch gebeuren door de mensen, de 

grondgebruikers en de bewoners, meer bij het beleid te betrekken. Dat kost tijd, maar het is een 

investering in de kwaliteit van de plannen. Natuurlijk, er wordt al jaren gepraat over participatie en 

bottum-up processen, maar hoe geef je die vorm? Dat kun je niet met een klankbordgroep bereiken. 

Mensen weten maar al te goed wanneer ze serieus worden genomen en wanneer niet. Je moet dus 

met de mensen om tafel gaan zitten, je moet hun kennis opsporen en het collectieve geheugen 

activeren. Dat is het begin van een nieuwe ontwikkeling.” 

 

Experiment Mommaas zinvol? 
Is het zinvol de aandacht voor het sociaal-culturele te stimuleren middels experimenten op het vlak 

van gebiedsgericht beleid? Er zijn immers al veel experimenten (geweest), met gebiedsgericht beleid. 

Een recente ervaring zijn de proeftuinen kwaliteitsimpuls landschap die op initiatief van het Rijk 

werden gestart, maar vervolgens door gebrek aan geld zijn gestopt, waardoor de betrokkenheid van 

lokale actoren in eerste instantie is aangemoedigd maar vervolgens is gefrustreerd.  

                                                     
11 bron: Horlings, L.G. 
12 Elerie, H.:De bewoners zijn er klaar voor, welke wetenschapper blijft aan de kant? (bundel Keuningscongres 
‘Tussen Aa en Hunze” 
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Voorwaarde is dan ook dat het initiatief vanuit het gebied zelf komt (bottum-up). Een goed voorbeeld 

is de gebiedscommissie in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden die een gebiedsplan gericht op natuur, 

landschap en recreatie heeft opgesteld.  

 

Wat in elk geval nodig is, is het bevorderen van kennisverspreiding en het stimuleren van bestaande 

goede initiatieven en ideeën. Bijvoorbeeld de dorpsontwikkelingsplannen die Hans Elerie opstelt 

samen met lokale bewoners in dorpen in Drenthe. De beleving van de gebruikers is daarbij het 

uitgangspunt, het ontwerp ontstaat in wisselwerking met cultuurhistorische kennis en ontwerpkennis 

van professionals.  

In Drenthe laat Elerie al meer dan twintig jaar met succes participatieprojecten tot bloei komen. De 

participatiegraad van de bevolking was in projecten als ‘Dorp in het Groen’, Landschappelijk Bouwen 

en het ‘Essenproject’ in alle gevallen opvallend hoog. Identiteit heeft volgens Elerie alles te maken met 

betekenisgeving. De taal van de bewoners is vaak anders dan die van een geograaf.  

De opgave waar we voor staan is -aldus Elerie- “de vakwereld en de beleving van de mensen in een 

bepaald gebied aan elkaar koppelen”. Elerie is er gelukkig mee dat er kansen komen om de koppeling 

(mogelijk) tot stand te brengen in gebieden die elk een eigen karakter hebben. In de Drentse 

gemeente Aa en Hunze zijn twee gebieden geselecteerd die als voorbeeldproject culturele identiteit 

gaan fungeren.13 

 

Mogelijk interessant bij het verder nadenken over de rol van ontwerp in ‘belevenislandschappen’ is een 

studie die door Alterra en Okra wordt gedaan naar de inrichting van regionale parken gebaseerd op de 

variatie in vrijetijdsbesteding14. Alterra ontwikkelde een landschapstypologie gebaseerd op de al eerder 

genoemde dilemma’s.  De dilemma’s zijn gevat in een schema, opgespannen tussen de polen regie 

versus vrijheid en genius loci versus footloose. Het gedachte-concept wordt toegepast op twee ge-

urbaniseerde landelijke regio’s en levert vier belevingssferen op vertaald in ontwerpen15  

• landscape with guided tours;  

• landscape as a piece of scenery;  

• settling the landscape;  

• appropriating landscape.  
 

In de realiteit is vaak een combinatie en integratie noodzakelijk van de sferen volgens de opstellers. 

Aangezien dynamiek en variatie essentiële behoeftes zijn in de belevenismaatschappij. Belangrijkste 

vraag daarbij is op welke schaal de sferen gecombineerd zouden moeten worden. 

                                                     
13 Elerie, H.:De bewoners zijn er klaar voor, welke wetenschapper blijft aan de kant? (bundel Keuningscongres 
‘Tussen Aa en Hunze” 
14 VROM,DG Ruimte: Zappen door het landschap, Regionale parken en variatie in vrijetijdsbesteding. Alterra en 
Okra landschapsarchitecten bv, Wageningen / Utrecht, 2003 (in voorbereiding) 
 
15 Brinkhuijsen, M.,Bezemer, V.,Dam, R.van. Etteger, R. en M. Knuijt: The Power of imagination. Essay voor het 
IFLA Wereld congres 2003 (in voorbereiding) 
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Het betrekken van doelgroepen bij beleid betekent niet dat rijksdoelen ter discussie worden gesteld, 

wel dat duidelijk van tevoren wordt aangegeven wat harde landelijke beleidskaders zijn en wat de 

beleidsruimte is. Uit een evaluatieonderzoek van gebiedsgericht beleid in Gelderland blijkt dat die 

duidelijkheid niet altijd aanwezig is (Smaal en Van Heest, 1999: 23). Het ondersteunen van 

gebiedsgerichte initiatieven vraagt daarnaast ook om een flexibele reactie van relevante 

beleidspartners om knellende wet- en regelgeving aan te passen.  

 

Het Rijk kan wellicht de filosofie en procescriteria aangeven richting andere overheden; provincies 

hebben een regiefunctie; ten aanzien van uitvoering hebben gemeenten belangrijke rol. Uit 

verschillende onderzoeken (Alterra, EC-LNV, LEI) blijkt dat gebiedsmakelaars en coördinatoren nodig 

zijn voor het aanjagen van gebiedsprocessen en voor het functioneren als intermediair tussen praktijk 

en beleid. 

 

Uit een recent onderzoek van het LEI naar gebiedsgericht beleid16komt naar voren dat de huidige 

knelpunten in het beleid op gebiedsniveau minder betrekking hebben op de doelen, als wel op de 

gebrekkige uitvoering van het beleid. De doorwerking van het LNV-beleid wordt vooral belemmerd 

door de gezamenlijke effecten van het grote aantal en de versnippering van regels, beleidsinitiatieven, 

gebiedscategorieën en subsidieregelingen. Actoren op gebiedsniveau worden daarbij ook 

geconfronteerd met grote procedurele en administratieve lasten. Het is puzzelen met regels, 

voorschriften, procedures en definities, terwijl de actoren liever puzzelen met de gebiedsprocessen 

zelf.  

Inmiddels is binnen het ministerie van LNV een aantal acties in gang gezet om de sturing te 

verbeteren, onder meer gericht op een verdere vereenvoudiging en bundeling van instrumenten. Dit 

lijkt de juiste weg. Wel is het van groot belang, zo geeft de LEI-studie aan, om de nieuwe sturingsstijl 

te koppelen met: 

• een beter beheer van wet- en regelgeving; 

• meer en betere communicatie en onderhandeling tussen overheidsniveaus; 

• een meer programmatische samenhang van het rijksbeleid; 

• vereenvoudiging van beleid en uitvoeringsprocedures; 

• een betere bundeling van uitvoeringsinstrumenten en subsidieregelingen; 

• een betere communicatie met de gebieden; 

•  meer loslaten als Rijk en laten! 

                                                     
16 LNV Effectief op gebiedsniveau, Trond Selnes, LEI, 2003 
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Arcadische polderexperimenten 
Een reactie  
 

Eric Hees 

Centrum voor Landbouw en Milieu 

 

In 'Op zoek naar Arcadia' legt Hans Mommaas de vinger op een paar gevoelige plekken in de 

discussie over de invulling van de groene ruimte. Open wonden zijn het zelfs, getuige de vaart 

waarmee de strijdbijl weer werd opgegraven nadat het kabinet Balkenende besloot voorlopig geen 

grond meer aan te kopen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De sluimerende vrede tussen 

landbouw en natuur, vooral opgebouwd rond min of meer zorgvuldige terreinafbakening, werd ruw 

verstoord toen de overheid besloot de grens enigszins te verleggen. Grutto's dreigden het te gaan 

winnen van galloway's en partijen kropen ijlings in hun oude schuttersputjes. 

 

Mommaas brengt beide partijen onder één noemer door het begrip 'belevingswaarde' centraal te 

stellen. Maar is de conclusie dat "op concreet-alledaags niveau de belevingswaarde het heft in 

handen heeft genomen" (p.15) en "de cultuurnatuur ons moet beroeren"  niet wat voorbarig? Is zoiets 

als beleving ook niet erg wispelturig? Zo maakt het ook door Mommaas aangehaalde bureau 

Motivaction recent melding van een revival van het idealisme, vooral onder jongeren. Dat zou kunnen 

leiden tot een verschuiving van belevingswaarde van pret en sensatie naar rust en betrokkenheid. 

Bovendien blijkt ook de afgelopen jaren uit veel onderzoek dat juist het ‘saaie’ weidelandschap vaak 

meer wordt gewaardeerd dan ‘spannende wetlands’. 

 

Mommaas gaat in zijn betoog uit van een zich terugtrekkende landbouw in Nederland en vrijkomende 

- dus nog in te vullen - groene ruimte. Dat beeld spoort niet helemaal met scenario's waarin weliswaar 

het aantal landbouwbedrijven gestaag afneemt, maar het areaal landbouwgrond allerminst. Een deel 

van de Nederlandse landbouw zal ongetwijfeld verder intensiveren op een kleiner areaal (tuinbouw, 

bollenteelt) en soms zelfs op gespecialiseerde bedrijventerreinen (glastuinbouw, intensieve 

veehouderij). Maar een groot deel zal juist, om redenen van verduurzaming, extensiveren 

(rundveehouderij). Het succes hiervan zal afhangen van de vraag of door overheidsbeleid 

(bijvoorbeeld contouren) dan wel marktontwikkelingen de prijs van landbouwgrond beheerst kan 

worden. 



 32

Toch kan het gedachte-experiment van Mommaas doorgang vinden, omdat zijn uitdaging betrekking 

heeft op een klein deel van de groene ruimte. De speurtocht naar 'het goede leven' en het aanbod van 

een 'belevingsindustrie' vindt plaats in pakweg 10% van de groene ruimte. In de woorden van 

Mommaas: de technische of instrumentele rationaliteit van de productie zal in pakweg 10% van de 

groene ruimte plaats maken voor de esthetische of belevingsrationaliteit van de consumptie. Let wel, 

dan hebben we het nog wel over bijna 200.000 hectare. En die kan heel goed bínnen één 

bedrijfsvoering plaatsvinden. Juist die combinatie van rationaliteiten past weer goed bij de én-én 

cultuur. 

 

Het is te prijzen dat de auteur een stap verder wil zetten en uitdaagt tot het doen van een bestuurlijk 

experiment. Ziet hier de nieuwe generatie gebiedsgericht beleid het licht? Ik weet het niet, de lange 

aanloop mondt uit in een klein sprongetje. Of beter, een sprong in de mist. De uitvoerige analyse krijgt 

geen vervolg in een doortimmerd beleidsontwerp.  

 

Terecht bekritiseert Mommaas de neiging van veel bestuursinstanties (en dus ook de RLG) om 

decentralisatie van RO-beleid uitsluitend betrekking te laten hebben op de uitvoering. Hij pleit voor 

een radicale regionalisering van de ruimtelijke ontwikkeling, in combinatie met een culturalisering van 

het ontwikkelingsproces. Tegelijk pleit hij voor een nieuw soort betrokkenheid van mensen, gebaseerd 

op creatieve intelligentie, puurheid, vluchtigheid en partialiteit. Het heeft er veel van weg dat hij in het 

nieuwe gebiedsgerichte beleid zeer tegemoet wil komen aan de ’nieuwe burger’. De wispelturige 

burger? De luie burger?  

 

Hoeveel succesvolle regionale ontwerpprojecten kunnen daadwerkelijk als input dienen voor een 

bestuurlijk experiment? De Reconstructieplannen, waaraan in vele gebieden de afgelopen jaren is 

gewerkt, zijn maar matig succesvol te noemen. Ze onderstrepen eens te meer dat besturen in 

Nederland anno 2003 razend gecompliceerd is.  

 

En toch moet het experiment er wel komen! Al is het maar om definitief af te rekenen met de neiging 

van de rijksoverheid om alles beter te weten. Oeverloze betogen over maatwerk, gebiedsgericht 

werken, decentralisatie, enz. ten spijt, kiest het Rijk meestal voor uniformiteit. Soms wordt daarbij 

verwezen naar bestuursjuridische argumenten (gelijkheidsbeginsel), soms naar Brussel, maar meestal 

wordt nergens naar verwezen en is het een soort arrogantie van Den Haag en slaafsheid van de regio 

die maakt dat er niks van terechtkomt. Bovendien gaat de discussie in Brussel over het 

plattelandsbeleid na 2006 steeds meer uit van decentralisatie en kun je maar beter voorbereid zijn. 
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Laten we maar eens kijken of er een Arcadië is te maken. Laten we maar eens werk maken van "een 

moratorium op nota's en beleid", zoals Pieter van Geel een jaar geleden vanuit Brabant bepleitte, en 

de hand aan de projectieploeg slaan. Welke voorwaarden kunnen vooraf gesteld worden aan zo'n 

experiment? De eerste en wellicht belangrijkste is dat we risico's moeten durven nemen. Innovatie die 

niet in 50% van de gevallen mislukt is geen innovatie, luidt het uitgangspunt.17 

 

Negen andere voorwaarden zijn:  

• Kies een niet te groot gebied, waarin een stedelijk en een landelijk deel is te onderscheiden. 

• Kies een gebied met een goede uitgangspositie, wat wil zeggen dat bewoners in meerderheid 

enthousiast kunnen worden voor zo'n experiment en bijvoorbeeld niet zich het object voelen 

van recente, mislukte gebiedsgerichte projecten (en daar zijn er al de nodige van!). 

• Maak van de procesbegeleiding een 'hoofdzaak'; interactieve experimenten staan of vallen 

met een begeleiding die in staat is om – via proces en inhoud – het creatieve onderste uit de 

kan te halen; bedenk daarbij dat het allemaal mensenwerk is. 

• Laat er a.u.b. geen toezegging komen van 'groot geld'; zo'n toezegging kan weliswaar 

sommige partijen tot medewerking aanzetten, het kan ook spanningen tijdelijk wegnemen 

door aan alle partijen tegelijk tegemoet te komen maar het ondermijnt de creativiteit en 

betrokkenheid en meestal blijkt later geld toch niet beschikbaar te zijn. 

• Ga daarentegen uit van de beschikbare locale human resources: expertise en financiën, 

creativiteit en toewijding, nabuurschap en arbeid, enz; en ga uit van het bestaande lokale 

krachtenveld, dat wil zeggen ga niet tegen de stroom in roeien maar probeer gebruik te maken 

van lopende lokale processen (versterken en verzwakken). 

• Betrek zoveel mogelijk mensen ‘uit de eerste lijn’; interactief beleid heeft het moeilijk als de 

creativiteit het aflegt tegen de representativiteit, als niet de betrokken burgers maar de 

zelfbenoemde stakeholders het voor het zeggen hebben; goedbedoelende professionals die 

worden betaald om bepaalde deelbelangen te behartigen, kunnen een ontwerpproject danig 

vertroebelen. 

• Creëer een mogelijkheid om in het project met grond te ‘spelen’ (bijvoorbeeld door gebruik 

van een grondbank); daarmee ontstaat hopelijk ook ruimte voor mensen die liever stoppen 

dan ontwikkelen. 

                                                     
1717 In een essay voor en met het Milieu- en Natuurplanbureau schetst het CLM voor het jaar 2030 een 
zogenaamd ‘omgevingsbedrijf’ waarin agrarische productie en plattelandsconsumptie duurzaam (ook 
economisch!) met elkaar zijn verbonden. Gezien de analyse van Mommaas en bovenstaande voorwaarden zou 
de uitwerking van zo’n omgevingsbedrijf een concretisering kunnen zijn van een experiment. 

 



 34

• Maak vanaf het begin duidelijk aan welke ecologische randvoorwaarden het ontwerp zal 

moeten voldoen. 

• Verzeker je van de medewerking van locale overheden om te voorkomen dat informeel tot 

stand gekomen projecten onverwacht worden getorpedeerd door formele 

besluitvormingstrajecten; ontwikkel effectieve vormen van besluitvorming, is het niet in het 

experimentele ontwerptraject zélf, dan toch in de relevante, aanpalende 

besluitvormingstrajecten. 

 

En mocht het lukken, wie wil er niet in Arcadië wonen? 
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Wereld van Beleid en Wereld van Alledag 
strijd om territorialiteit 
het reëel bestaande experiment 
 

Henri Goverde 

Katholieke Universiteit Nijmegen/ Wageningen Universiteit en Research Centrum 

 

Een beeld 
Nederland, het schoolvoorbeeld van een land en een volk met een open politiek (de veel geprezen 

tolerantie vanaf de toestroom der Hugenoten en Portugese Joden en de bereidheid tot internationale 

samenwerking), een open economie (Europese maingates) en een open cultuur (de kampioen van 

modernisme en individualisering), is in zichzelf gekeerd geraakt. De wet van de remmende 

voorsprong lijkt hier een empirische bodem te hebben gevonden. We weten alles beter (ontwikkeling 

van andere landen, toepassing van mensenrechten elders, handel en gebruik van drugs, individuele 

wilsbeschikkingen over geboorte en sterven, economische extreem intensieve landbouw, 

dierenwelzijn en wildernisnatuur), maar de buitenwereld wil ons niet (meer) begrijpen.  

Temidden der Europese grootmachten is de relatie met Frankrijk moeizaam zoals gebruikelijk. Een 

provincie van Duitsland willen we niet zijn. De enig overgebleven positie is die van Atlantisch 

bruggenhoofd op het Europese continent. Leuk is dat niet, want het tast in zekere zin onze 

eigenwaarde en autonomie aan (“wel politieke, geen militaire steun” en toch gaan er troepen). Degene 

die het land begon op te schudden, is niet meer. Het jaar 2002 is vergelijkbaar met 1672: een 

rampjaar! Is het werkelijk dat arrogantie ons heeft bracht waar we nu staan: alleen in de boze wereld? 

Zochten we ooit het paradijs ergens ‘over de Himalaya’ of in ‘1001 nacht’, was de Nieuwe Wereld van 

Amerika ooit ‘het beloofde land’, recentelijk wentelt de jeugd zich niet in hersenspinsels over ‘Europa’ 

maar maakt - na een korte tussenstop bij Randstad Uitzendbureau - zijn dromen waar in Australië en 

Nieuw-Zeeland. De ouderen (in groten getale lid van natuur- en milieuorganisaties en voorzien van 

veel Zwitser Leven-gevoel), zoeken het Arcadia in de eigen ‘groene ruimte’ (wandelend en fietsend op 

zoek naar koeien in de wei). 

 

Intussen worden in de departementale stammenstrijd steeds weer nieuwe beleidscategorieën 

uitgedacht om territoriale piketpalen te zetten. Ter ondersteuning breekt men in in het beleid van 

andere ministeries, maakt men nieuwe territoria voor hun gedeconcentreerde diensten (ter vermijding 
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van congruentie met de gebieden van lagere overheden), zoekt naar eigen doelgroepen en gebieden, 

en decentraliseert uiteindelijk de complexiteit en vooral ook de armoede. Kortom, terwijl de boekjes 

leren dat bureaucratie goed is voor standaardisering en routinisering ten behoeve uniformering van 

het bestuur en gelijke behandeling van min of meer gelijke gevallen (Weber), houdt de ambtelijke 

macht – nu als extern gericht ondernemend publiek management - zich bezig met het almaar 

compliceren van zijn omgeving teneinde de eigen territoria effectief te bewaken. Aldus lijkt de ‘wereld 

van beleid’ het land  eerder op slot te zetten dan ten dienste te zijn aan oplossingen voor erkende 

maatschappelijke problemen. 

In de ‘wereld van alledag’ wordt de wereld van het beleid niet begrepen. Men spreekt elkaars taal niet 

(meer). Men is eenvoudig niet meer in staat om gezamenlijk aan een fenomeen, een plek, of een 

toekomst betekenis te geven. Meer diepgaand onderzoek naar de wereld van alledag op het 

platteland leert dat lokale machtsverhoudingen slechts zeer langzaam verschuiven. Dertig jaar na het 

hoogtepunt van het modernistisch project worden nog vele zetels bezet door agrarisch georiënteerde 

personen. Nieuwkomers – suburbanen – nemen mondjesmaat plaatsen in. Conservatisme met name 

in man-vrouw verhoudingen is troef (Bock, 2002). Rurale innovatie vindt zeker plaats, maar min of 

meer los van overheidsmaatregelen. Participatie door vrouwen ontmoet vele hindernissen, terwijl 

goede voorbeelden niet gemakkelijk overdraagbaar blijken (Roggeband, 2002). Overal zijn signalen 

merkbaar van onbehagen, van dolend gedrag, van gevoel dat alles op slot zit. Wat staat er 

tegenover? Leiders, die niet tot zaken komen, slechts grote woorden voortbrengen zonder iets te 

zeggen.  

 

Een commentaar 
Een beetje opbouwend criticaster durft bovenstaand beeld toch niet  in ernst te lanceren, zou men 

kunnen tegenwerpen! Inderdaad is bekend dat in het postmoderne tijdperk dit hooguit ‘een’ beeld is 

naast vele andere mogelijke story-lines. Slechts na intersubjectieve deliberatie, uiteraard liefst 

Herrschaftsfrei dus in open dialoog, kan een beeld als dit ‘een verhaal’ worden, misschien een proto-

discours, mogelijk ooit zelfs een dominant discours. De strijd om het dominante discours is echter niet 

met één experiment te beslechten.  

 

Het fraaie opstel van Hans Mommaas mondt uit in een pleidooi voor ‘een experiment’ teneinde tot een 

tweede generatie van gebiedsgerichte projecten, gebiedsgerichte beleidsvoering te komen met name 

in de groene ruimte. Wie begrijpt dat het huidige ‘bestuurlijke vermogen’ beperkt wordt door de 

hevigheid van de waardenstrijd om het landelijke gebied (Goverde, 2000: 43-76), zal niet verbaasd 

zijn dat ik op methodologische gronden dit pleidooi niet kan volgen. Een ‘beleidsexperiment’ (zie nog 

eens het proefschrift van Frans van Vught, 1982 ) past niet bij de sociaal-constructivistische 

denkwijze, welke Mommaas zo behendig als leidraad neemt om zijn origineel verhaal te spinnen.  

Ik ben van mening dat er dagelijks volop wordt geëxperimenteerd en geïnnoveerd in het landelijke 

gebied. Na vier jaar medewerking aan het EU-Cost programma ‘Rural Innovation’ (1998-2002) durf ik 
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zelfs te beweren dat er een enorme verscheidenheid aan sociaal kapitaal bestaat in de rurale 

gebieden van de Europese landen. Dat kapitaal wordt echter via sociale interactie op zeer 

uiteenlopende wijze aangewend om tot vernieuwingen te komen. Deze diversiteit leidt soms tot 

aanzienlijke verschuivingen in lokale machtsverhoudingen (Finland ziet nieuwe uiterst lokale allianties 

onder EU-Leader programma’s), soms tot bewust gekozen handhaving van paternalistische, bijna 

feodale verhoudingen (voormalig Oost-Duitsland), in weer andere gevallen ontstaat een nieuwe 

bureaucratische tussenlaag die alle EU-gelden opsoupeert (Hongarije). 

In Nederland laten academici zien dat het moderniseringsproject nog steeds een (dominante) discours 

is. Daarnaast strijden tal van protodiscoursen om erkenning en steun. Denk aan het agri-ruralist, het 

utilitaristisch en het hedonistisch discours gesignaleerd door Frouws (1998). Denk aan de vijf stad-

land discoursen van Wisserhof en Hidding (1999). Zie uit naar de plattelanddiscoursen van Boonstra 

(forthcoming): wildernisdiscours, neo-moderniseringsdiscours, platteland als meervoudige ruimte, en 

platteland als vestigingsruimte. Natuurlijk zijn deze verhalen uiteindelijk papieren constructies, maar 

de grondslag ligt in taalgericht onderzoek naar feitelijke sociale interacties. Het is in deze interacties 

dat nieuwe betekenissen worden geconstrueerd. (H)erkende betekenissen, opgepakt in politieke 

mobilisering en participatie – dus via voortgaande interactie -, kunnen aanzetten tot, zelfs stollen in 

(ver)nieuwe(de) instituties zowel private als publieke. Juist dat is een cruciaal moment: het innovatief 

gedachtegoed geraakt ingebed. Weerbarstige bestaande instituties kapselen de nieuwigheid maar al 

te graag in. Vooral als in de maatschappij geboren vernieuwingen het predicaat ‘experiment’ krijgen 

(denk aan milieucoöperaties) verliezen ze vaak hun innovatief vermogen.  

 

Een voorstel 

• Wat te doen? In elk geval meer sociaal-constructivistisch georiënteerd onderzoek naar 

opkomst en neergang van discoursen: waarom haalt het ene verhaal het wel, en het andere 

niet; hoe verloopt die machtsstrijd? Is de ‘vertraagde groene revolutie’ (Munters, 1985) nog 

steeds een relevant fenomeen ter verklaring van de gang van zaken? Verder, interactie 

produceren tussen op netwerken en zelfregulering gerichte beleidsvoerders in 

overheidsinstanties en (maatschappelijke) initiatiefnemers van (rurale) innovaties en trachten 

te achterhalen via welke manieren van met elkaar omgaan en op welke momenten creativiteit 

teloorgaat. Als adviseur (op de achtergrond) van enkele gebiedscommissies waag ik de 

werkhypothese dat veel overheidsdienaren – vaak ongewild – eerder deel zijn van het 

probleem dan van de oplossing en dat maatschappelijke actoren nog immer zo verweven zijn 

met diezelfde overheden dat ze niet durven kiezen om iets zelf op te lossen. Voortbrenging 

van interactie die dergelijke sloten van maatschappelijke processen haalt, verdient de èchte 

management-award.  
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Deel 3 
Verslag van de bijeenkomst  

 
 
Inleiding 
Op 8 mei 2003 werd de werkconferentie getiteld ‘Op weg naar een volgende generatie gebiedsgericht 

beleid: het ontwerpen van een experiment’ in Makeblijde te Houten gehouden.  

 

De Raad voor het Landelijk Gebied en InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster hebben 

gezamenlijk dit initiatief genomen als onderdeel van eigen afzonderlijke activiteiten.  

De RLG werkt op verzoek van het Ministerie van LNV aan een advies over vernieuwende vormen van 

bestuur op het terrein van gebiedsgericht werken. Centrale vraag is welke sturingsarrangementen 

hiervoor nodig zijn.  

InnovatieNetwerk wil verder vorm geven aan het idee om een experiment te starten. Dit naar 

aanleiding van het essay ‘Op zoek naar Arcadië, over de sociaal-culturele dimensie van de groen 

ruimte’ van Hans Mommaas opgesteld voor InnovatieNetwerk.  

 

Doel van de conferentie was om het pleidooi voor een experiment verder te doordenken en daarmee 

vorm te geven aan ideeën voor de volgende generatie gebiedsgericht beleid (na 2015).  

 
Programma 

17.00 uur Welkom door Mw. Dr. H. te Grotenhuis, voorzitter 

 

17.15 uur Introductie Ir. N.J. Beun, InnovatieNetwerk    

 

17.25 uur Introductie Mw. G.W. van Montfrans-Hartman, Raad voor het Landelijk Gebied 

 

17.35 uur Discussie rond stellingen  

 

18.30 uur Buffet 

 

19.00 uur Discussie rond stellingen – vervolg 
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Stellingen  
 

Voorafgaand aan de conferentie hebben de deelnemers hun gedachten op papier gezet over het 

experiment dat Prof. Dr. H. Mommaas van Universiteit van Tilburg voorstelt in zijn essay ‘Op zoek 

naar Arcadië, over de sociaal-culturele dimensie van de groene ruimte’. Aan de hand van deze essays 

zijn de volgende stellingen opgesteld die gebruikt werden voor de discussie. 
 
 
Stelling 1 
Vooral als in de maatschappij geboren vernieuwingen het predikaat ‘experiment’ krijgen verliezen ze 

vaak hun innovatief vermogen. Aan welke voorwaarden moet een toekomstig experiment voldoen om 

wel innovatieve kracht te hebben en bij te kunnen dragen aan een nieuwe generatie gebiedsgericht 

beleid? 

 

Stelling 2 
Er moet afgerekend worden met de neiging van de rijksoverheid om alles beter te weten. De 

oeverloze betogen over maatwerk, gebiedsgericht werken, decentralisatie etc. hebben onvoldoende 

tastbare resultaten gehad. Het ambtelijk apparaat wordt beheerst door de angst om los te laten. Het is 

bij voorbaat gericht op het handhaven van de status-quo. De ‘wereld van beleid’ zet het land op slot in 

plaats van ten dienste te zijn aan oplossingen voor erkende maatschappelijke problemen. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan in een experiment om het Rijk haar woorden in daden 

te laten omzetten? 
 

Stelling 3 
Er zijn talloze voorbeelden te noemen waar juist landschappelijke kwaliteit en de kwaliteit van het 

democratische planvorming hebben geleden onder de macht van lokale bestuurders. Hoe zorg je 

ervoor dat de kwaliteit van het landelijk gebied wel in goede handen is bij lokale bestuurders en wie 

mogen er mee doen en op basis waarvan kan men beslissen of er sprake is van legitieme claims?  

 

Stelling 4 
Elk bestuursniveau is nu nog ‘een geval apart‘. Van afstemming is nog weinig sprake. Intussen 

worden in de departementale stammenstrijd steeds weer nieuwe beleidscategorieën uitgedacht om 

territoriale piketpalen te zetten. Ter ondersteuning breekt men in in het beleid van andere ministeries. 

Hoe kun je zorgen dat bestuursniveaus gaan werken als elkaars partners (complementair) en dat 

binnen bestuurslagen wordt samengewerkt? 
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Stelling 5 
Zwakkere waarden (milieu, landschap, natuur, identiteit) delven het onderspit in een gebiedsgerichte 

aanpak ten opzichte van harde functies (economie, werkgelegenheid en infrastructuur). Het is 

daarmee een voorbeeld van het typisch Nederlands polderen gericht op het bereiken van consensus. 

Hoe om te gaan met dit dilemma in een experiment? 

 

Stelling 6 
Ervaringen uit experimenten leren ons dat creativiteit(sbevordering) vaak een stiefkindje is. We zijn 

teveel gefixeerd op problemen en knelpunten en te weinig op kansen en ontwikkelingsrichtingen. Hoe 

kan binnen het experiment creativiteit en vernieuwing in denken gestimuleerd worden? 
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1.  Context 
 

Persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp  
Persoonlijke ervaringen kleuren de wijze waarop de verschillende deelnemers tegen dit onderwerp 

aankijken op verschillende manieren in. Waar haalt iemand zijn of haar enthousiasme, verbazing, 

verwondering, wetenschappelijke fascinatie en/of geïntrigeerd zijn vandaan? Waar ben je in het 

verleden tegenaan gelopen? Hoe bepaalt dat je houding en betekenisverlening van dit moment? 

Persoonlijke loopbanen illustreren de ontwikkeling in overheidsdenken en -doen ten aanzien van het 

landelijk gebied. Een aantal voorbeelden: 

De één werkt met enthousiasme op wetenschappelijk niveau aan een reeks van projecten in concrete 

gebieden hier in Nederland en in EU-verband. Die vergelijkingsbasis leidt tot vragen en relativerende 

opmerkingen. Waarom gaat in dit land zoveel creativiteit teloor? Er is een kloof tussen het leven van 

alledag en het beleid. Deze kloof moeten we dichten. Het landelijk gebied in Nederland wordt teveel 

geproblematiseerd.  

Een andere deelnemer is begonnen bij de landinrichtingsdienst in een tijd waarin de naoorlogse 

doctrine rond landbouw nog zeer voelbaar en herkenbaar aanwezig was. Die doctrine ging uit van het 

beeld dat om onze eigen voedselvoorziening zeker te stellen Nederland plat, droog en vierkant moest  

zijn. Na de Landinrichtingsdienst overgestapt naar het Ministerie van LNV om beleid voor te bereiden 

in plaats van uit te voeren. Sinds en paar jaar bezig met ingrijpende  vernieuwingsprocessen. Geen 

beleid meer uitvoeren of maken maar vernieuwing stimuleren en faciliteren. 

Een deelnemer is één van de bedenkers van ‘Plan Ooievaar’. Dit plan was vernieuwend door een 

andere manier van denken en een andere manier om tot oplossingen te komen. Wat is de opgave 

waar we voor staan? Afhankelijk daarvan het juiste schaalniveau kiezen. Als ontwerper kijk je 

daarnaar én naar wat mensen willen. Wat heb je nodig van de rijksoverheid om dat te realiseren? En 

wat moet je top-down vastleggen? 

Een van de deelnemers ziet zich zelf meer als een antropoloog die met wetenschappelijke fascinatie 

gadeslaat wat er allemaal gebeurt en dat probeert te begrijpen, dan dat hij het als zijn taak ziet om te 

oordelen. Nieuwe vormen van bestuur zullen moeten aansluiten bij de krachten in het gebied zelf.  

Een andere deelnemer heeft als bestuurder én adviseur de ontwikkelingen in het bestuur en in het 

landelijk gebied van nabij meegemaakt. Bestuurlijke processen en ontwikkelingen van onderop sluiten 

soms wel, soms niet op elkaar aan. De betekenis die burgers aan natuur en landelijk gebied geven is 

heel divers. De cultuur in Veere, Katwijk of Broek in Waterland is heel verschillend. Daar moet je als 

bestuurder rekening mee houden. Goed observeren om er achter te komen waarom iets niet loopt.  

Als adviseur, bewoner van het platteland en fruitteler ervaart één van de deelnemers de 

veranderingen op het platteland aan den lijve.  
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Hij heeft de ontwikkeling in het landbouwbeleid vanuit zijn verschillende functies van nabij 

meegemaakt: plattelandsprojecten in Zuid-Amerika, fractiemedewerker van één van de politieke 

partijen in de Tweede Kamer én sinds een aantal jaren bij CLM. De relatie boeren-overheid-projecten 

is mensenwerk en dat betekent dat het moeilijk is om zaken in beweging te krijgen. 

Dat niet alleen het platteland verandert maar ook de organisaties die opereren in het landelijk gebied 

verhaalt een ander deelnemer. Hij heeft meegemaakt hoe een organisatie als SBB van naar binnen 

gekeerd, zich naar buiten is gaan richten. Van autistisch naar partij in samenwerkingsprocessen. Als 

projectleider van Vitaal Platteland bij LNV ziet hij het als zijn taak om partijen bij elkaar te brengen. 

Ook het feit dat deze bijeenkomst tot stand is gekomen is een teken. Er is iets aan de hand. Het 

vacuüm dat ontstaan is, wordt opgevuld. 

Opgegroeid op het platteland in Overijssel, studie en loopbaan in de grote stad en nu werkzaam bij de 

Provincie Overijssel. De kloof tussen overheid en burger/overheid en praktijk/collectieve waarden en 

individuele belangen is heel voelbaar. Bestuurders én topambtenaren zijn gevoeliger voor wat er leeft 

onder de bevolking dan ambtenaren. Toen ze in haar vorige werk een maatschappelijk debat over 

armoede leidde, merkte ze dat de norm van het sociale minimum niet ter discussie mocht worden 

gesteld. De ambtenaren bewaken het domein van de normen. Hard werkend, maar effectief? 

Bestuurders zijn beter bij machte om los te laten. 

 

InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster 

• Met de oprichting van InnovatieNetwerk heeft het kabinet erkend dat ingrijpende vernieuwende 

processen niet vanzelf gaan; dat een onafhankelijke organisatie als InnovatieNetwerk nodig is 

deze processen te faciliteren en te ondersteunen. Dergelijke vernieuwingen komen tot stand door 

intensieve samenwerking in netwerken en niet vanuit één van de actoren zoals bijvoorbeeld een 

ministerie of een maatschappelijke organisatie of kennisinstellingen. 

• InnovatieNetwerk stimuleert en organiseert het zoeken naar ingrijpende vernieuwende concepten 

zoals bijvoorbeeld agro-productieparken, de kas als energiebron of het nieuwe dorp. Los van 

bestaande bestuurlijke en sectorale kaders iets nieuws bedenken. Niet redeneren vanuit het gaat 

niet goed, maar vanuit een energiegevend concept, waardoor beweging wordt gecreëerd.  

 

Raad voor het Landelijk Gebied 

• De raad is van mening dat er een coördinerende minister nodig is voor het landelijk gebied. LNV 

en VROM werken verschillend: LNV is gericht op functies en regelt tot in detail die functies tot op 

het bedrijfs- of perceelsniveau, VROM is gericht op bestemmingen en handhaving van 

milieunormen. LNV heeft veel invloed in het landelijk gebied.  

• De minister heeft de raad gevraagd om te adviseren over welke sturingsarrangementen nodig zijn 

bij de uitvoering van (rijks)doeleinden in een gebied. En over hoe bij de realisering zo goed 

mogelijk rekening kan worden gehouden met wensen van belanghebbenden en andere 

betrokkenen in het gebied.
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Dit jaar bracht Boer en Croon i.o. van LNV, VROM en IPO een advies uit over de vereenvoudiging 

en verbetering van het sturingsmodel voor het landelijk gebied. Mede naar aanleiding van dit 

advies heeft de minister aan de raad gevraagd hoe het gebied binnen dit model van sturen op 

hoofdlijnen door het Rijk betrokken kan worden.  

• Op gebiedsniveau ontstaan veel initiatieven in de vorm van nieuwe samenwerkingsvormen en 

intermediaire structuren. De raad is niet op zoek naar een blauwdruk. Het is wel belangrijk om 

gebruik te kunnen maken van goede ervaringen en die doorgeven, zodat men leert van elkaar. 

Veel gebiedsprocessen zijn al experimenteel in zichzelf.  
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2.  Onderwerpen die ter tafel kwamen 
 

Nederland in Europa 

• Nederland is binnen Europa een heel specifiek geval; in allerlei opzichten. In sommige landen 

lopen processen zoveel makkelijker. Waarom gaat creativiteit hier zo vaak teloor. 

• In Nederland wordt gesproken over het landelijk gebied alsof er een gigantisch probleem heerst. 

Als je kijkt zie je dat alles er piekfijn bijligt, twee auto’s voor de deur, etc. In bijvoorbeeld Polen is 

dat wel even anders. De verloedering van het platteland is in Nederland van een andere orde dan 

elders in Europa. 

• Nederland is het meest dichtbevolkte land in Europa, hoge regeldichtheid, hoge milieudruk, grote 

veedichtheid.Bestuurslagen opereren vaak los van elkaar.. Dat geldt ook voor het Rijk ten 

opzichte van de EU. Ervaringen uit andere landen leren dat het ook anders kan. Pro-actief in de 

fase van voorbereiding van besluiten en volgend na vaststellen, in plaats van pas reageren als het 

besluit er al ligt. 

• Nederland is een héél bijzonder deltagebied. Een land dat onder de zeespiegel ligt. Er is een 

spanningsveld tussen collectieve waarden en individuele belangen én tussen landelijk gebied als 

buitengebied of tuin. Wat water betreft ligt er een alles dominerende opgave: 20-30% van 

Nederland gaat over de kop. Waarom niet wonen in het landelijk gebied? De woonwensen zijn 

verschillend óf hoogstedelijk óf buiten wonen. 

 

Relatie burger-overheid 

• De overheid zal de eigen verantwoordelijkheid van burgers en maatschappelijke organisaties 

moeten stimuleren door de ‘kunst van het overlaten’ te leren. 

• Voor de burger is er nauwelijks onderscheid tussen gemeenten, provincie en Rijk. De burger stelt 

eisen aan de overheid en heeft verwachtingen. Wordt aan die eisen en verwachtingen niet 

voldaan dan verbreedt de kloof zich tussen burger en overheid. De discussie of  Rijk of provincie 

een bepaalde taak invult is niet van belang voor de burger. Voor hem/haar is de manier waarop 

die wordt ingevuld essentieel.  

• De relatie tussen het individu, die wat wil en de overheid, die beslist, is intrigerend. De overheid 

en maatschappelijke organisaties vinden elkaar wel vaak, maar de burgers en de overheid niet. 

Het ambtelijk apparaat blijkt vaak een barrière te zijn. Ook de relatie tussen burgers (leden) en de 

organisaties waar ze lid van zijn blijkt slecht te zijn. Het bestuur is vaak vervreemd van hun leden. 

Er is een kloof tussen ondernemers in het landelijk gebied én de organisaties die hen 

vertegenwoordigen. 
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• Er is een gigantische kloof tussen de wereld van alle dag en de wereld van beleid. Betekenis 

verlenen gebeurt van dag tot dag.  Door aan te sluiten bij de betekenisverlening in gebieden en 

ervoor te zorgen dat alle betrokkenen in het proces mee worden genomen is de kans van slagen 

groter. Het openbaar bestuur staat echter meestal niet ten dienste van de burger. 

• De verhouding tussen overheid en burgers is veranderd. De overheid bevindt zich nu veel meer in 

een faciliterende rol.  

• Er spelen drie zaken: (1) De veranderende wereld, (2) Er is geen visie op het platteland,  

(3) Niemand is tegen regels, maar wel tegen de onbedoelde gevolgen. Er moet worden getoetst of 

in de geest en niet naar de letter van de wet wordt gehandeld.  

• Nadenken over nieuwe vormen van bestuur is nadenken over het type overheidsinterventie wat 

we willen. Alleen de normen die we echt belangrijk vinden moeten worden afgedicht.  

• Er wordt door de overheid veel beloofd. Mensen met initiatief moeten meer betrokken worden. 

Hoe we dat doen en hoe burgers de ruimte te geven is de opgave van de toekomst.  

 
Verdeling van verantwoordelijkheden: voldoet het huis van Thorbecke nog? 

• De maat van het probleem onttrekt zich aan de maat van het huis van Thorbecke.  

• Thorbecke blijft in essentie overeind, het gaat om hoe we met dat erfgoed om zijn gegaan. Kijk 

bijvoorbeeld naar de gemeentewet, die zit – ook voor hedendaagse begrippen – goed in elkaar. 

• Er moet worden nagedacht hoe het anders moet, wij zijn nu systemen aan het optimaliseren. Dit 

heeft tot gevolg, dat burgers niets meer verwachten van Rijk, provincies en gemeenten.  

• Bij een terughoudende rol van de rijksoverheid hoort ook een terughoudende rol van de provincie.  

• We gaan steeds meer naar een cultuur waarin alleen een faciliterende rol van de overheid past.  

• Verhouding Rijk-provincie-IPO wordt vanuit stellingenposities gevoerd. Wil je iets van het Rijk 

gedaan krijgen, dan moet je als provincie zelf iets bedenken en initiatieven nemen.We moeten 

eerst het proces en pas daarna de structuur bedenken, nu is het veelal omgekeerd. Het Rijk (LNV) 

is te ver doorgeschoten in de uitvoering.  

• Zorg voor een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen de onderlinge bestuurslagen, zodat 

elk bestuurslaag weet waarvoor hij verantwoordelijk is. Dat geeft naar iedereen duidelijkheid. 

• Zorg ook voor een betere instrumentering van provincies én gemeenten om hun rol en 

verantwoordelijkheid te kunnen vervullen.  
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Faciliterende kaders 

• We moeten toe naar bevrijdende of mogelijkmakende kaders. Bij regelgeving gaat het om de 

intentie die daar achter ligt. In een proces van deliberatie kan die intentie telkens in overleg met 

vertegenwoordigers uit de samenleving besproken worden. 

• Doelen bevorderen ontwikkeling, regelgeving is bedoeld om ongewenste ontwikkelingen tegen te 

gaan. Bij EU-regelgeving moet de regelgeving vaak omgezet worden in nationale regelgeving. 

Dan is de relatie tussen oorspronkelijke doelen en de regels helmaal zoek. Bovendien kan het 

zelfs zo zijn (voorbeeld MTR-voorstellen van januari 2003) dat de regelgeving verder weg leidt van 

de oorspronkelijke doelen. Dat komt door het opsplitsen van de (integrale) doelen in 

deelaspecten, waar de regelgeving dan een uitwerking van is. 

• We zullen moeten leren om doelen beter te formuleren. De rijksoverheid moet selectiever zijn en 

vanuit een sense of urgency prioriteiten durven stellen. Het rijksbeleid moet duidelijke doelen 

formuleren; en bovendien zich wat betreft aantal doelen weten te beperken. 

• Er is een verschil tussen het Anglo-Saksisch en het Romeins juridisch kader. Het Nederlandse 

systeem is op Romeinse leest geschoeid. Binnen het Anglo-Saksische past deliberatie, flexibiliteit 

en uitgaan van de intentie van de wetgever. Bij het Romeinse systeem: rechtsgelijkheid en ver 

uitgewerkte normen. 

• Een nieuwe ‘omgevings’-kaderwet (verbrede WRO) zou nieuwe bestuurlijke ruimte kunnen 

brengen. 

 

Werkprocessen 

• Processen versterken door planvormingskwaliteit te verbeteren én door de democratische 

kwaliteit te versterken. Bestuursprocessen zijn bijna altijd grensoverschrijdend. Hoe werkt een 

goede democratie? Wat is de rol van ontwerpers in democratische processen. HNS is als 

ontwerpbureau een jaar gevolgd. Hieruit bleek dat ontwerpers een opmerkelijke rol hebben. 

• Integrale plannen maken is lastig omdat er dan ook op integraliteit zal moeten worden getoetst én 

afgerekend.  

• Als je als organisatie verantwoordelijkheid neemt en samen met andere partijen aan de slag gaat 

dan kan je processen tot stand brengen en resultaten teweegbrengen.  

• Veel processen worden gefrustreerd door competentieproblemen, een rijksoverheid die te ver 

ingrijpt; betrokkenen in een gebied die de hakken in het zand zetten en (provincies) 

gedeputeerden die niet hun verantwoordelijkheid nemen. Om dat dan weer recht te trekken vraagt 

veel energie.  

• Veelheid aan partijen werkt belemmerend. 
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Het ambtelijk apparaat 

• Ambtenaren zijn vaak een belemmerende factor. Ze beheren regelgeving vanuit een sectorale 

optiek, zien de mogelijkheden niet, verschuiven de verantwoordelijkheid (het ligt aan Brussel), zijn 

niet pro-actief richting Brussel en weten niet te volgen als er eenmaal besloten is. Ze werken hard, 

maar effectief? 

• Zou het niet zaak zijn om ambtenaren tussen de bestuurslagen uit te wisselen, dan leert men van 

elkaar.  

• Ambtenaren zouden gedecentraliseerd moeten worden. 

• Het provinciaal apparaat heeft procesvernieuwers nodig. 

• Hoe bevorder je creativiteit en professionaliteit onder ambtenaren? Hoe worden ambtenaren 

beloond? Zorg dat het beloningssysteem overeenkomt met hun functie binnen de overheid en de 

samenleving. 

• Rijk-provincie-gemeenten doen eerder te veel dan te weinig. Weet je te beperken tot de 

hoofdlijnen. Toets op doelstellingen en werk met robuuste structuren.  

• De discussie wordt al gauw én steeds weer getrokken in termen van ‘meer’ of ‘minder ‘overheid’ 

terwijl het de kunst is om het kwalitatief beste proces te ontwikkelen. Daarbij gaat het veel meer 

om vragen van creativiteitsontwikkeling en de rol van professionaliteit dan om meer of minder 

overheid. 
 

Lerend werken/kennismanagement 

• Stel een leerproces voor Rijk, provincies en andere ‘machtige’ partijen voor om te ontdekken wat 

zij moeten doen en laten om burgerinitiatieven snel en gemakkelijk te stimuleren. 

• Ga bij steden te rade die hele goede ervaringen hebben met wijk- en opbouwwerk en met 

burgerinitiatieven. 

• Lees: ‘The Budapest Declarartion of Rural Innovation’ (2002: resultaat van EU-cos+A12 

programma!) 

• Leer van ervaringen elders (andere landen, steden, andere provincies, regio’s etc.). 

 
Functies van experimenten 

• Probeer weg te komen van ‘experiment’ als oplossing voor het probleem dat overheden (in het 

bijzonder rijksoverheden) hebben met hun omgeving: de omgeving is namelijk innoverend bezig. 

• Frans van Vught heeft de volgende functies van experimentele beleidsvorming onderscheiden: 

evaluatie, ontwerp, demonstratie, dissiminatie, ontsnapping. De overheid gebruikt experimenten 

vaak als ontsnappingsformule.  

• Uit de ervaringen met de Experimenteerwet Stad en Milieu bleek dat veel aanvragen om onder de 

experimenteerwet te mogen vallen, niet nodig waren. Het kon wél. Alleen was men zo verstrikt 

geraakt in alle regels dat men de mogelijkheden niet zag. 
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• Uit de evaluatie van de BANS-projecten blijkt hoeveel goede initiatieven niet kunnen volgens de 

geldende regelgeving. 

• Experiment als woord is voor velen een metafoor voor bevrijding. Als het lukt dan wordt het 

overgenomen in de generieke regelgeving en voor je het weet worden weer andere verstrikkingen 

gecreëerd. Een experiment is een manier om een bypass te maken naar vernieuwing. Het geeft 

wat meer vrijheid. 

• Er is een roep om experimenten. Door doelen wat bescheidener te formuleren en zaken beter op 

elkaar af te stemmen kan heel veel. 

• Het is belangrijk om niet een experiment om het experiment te formuleren, maar na te gaan welke 

ingrijpende vernieuwingen nodig zijn. Wat willen we op gang brengen? 

• Maak in experiment een combinatie van harde en zachte belangen met een terughoudende 

overheidsrol. Ambtenaren moeten meer energie steken in uitwisseling op verschillende 

bestuurlijke niveaus.  

• Laat een gebied (stad + land) formuleren wat het wil, los van alle provinciale- en rijksregels. Kijk 

vervolgens met welke provinciale- en rijksregels het plan strijdig is, en of die provinciale- en 

rijksregels echt nodig zijn. Op die manier krijg je inzicht in wat echt op ‘hoger’ niveau nodig is en 

wat niet. 

 

Tips voor het experiment 

• Ontwerp een experiment in een gebied waarin de zogenaamde harde en zachte belangen 

voldoende zijn vertegenwoordigd (stad en platteland dus tenminste!).  

• Zorg dat de overheid zich als ‘regisseur’ en zelfs als ‘actor’ terugtrekt.  

• Laat de inrichting van de groene ruimte op een ‘marktplaats van bewoners’ tot stand komen.  

• Stel een termijn, en kijk na afloop eens wat én of het verschil maakt.  

• Houd desnoods de mogelijkheid open dat het resultaat na afloop wel of niet gerealiseerd kan 

worden. 

• Richt het experiment ‘ingrijpende vernieuwingen’ op in het landelijk gebied.  

• Formuleer als gezamenlijke opdrachtgever(s) de thema’s waarvoor ingrijpende vernieuwingen 

wenselijk worden geacht. 

• Benoem het schaalniveau. De belangrijkste opgaven voor het landelijk gebied spelen 

hoogstwaarschijnlijk op het regionale schaalniveau.  

• Stel randvoorwaarden aan de integraliteit van het project en een evenwichtige mix van 

topdown/bottom-up problemen/inbreng.  

• Start met een éénduidige visie (simpel) op de problematiek. 
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DEEL 4 
De leefomgeving centraal 

 
 
 
Van binnen naar buiten 
 

Hans Elerie 

Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe 

 

De tijd dat het platteland eenduidig en als entiteit kon worden beschreven ligt ver achter ons. De 

streekbeschrijving is al jaren uit de mode. Lokale sociografieën en regionale monografieën zijn alleen 

nog voer voor historici en etnologen. Het moderne, ontstreekte platteland is ook van naam veranderd 

en wordt nu bij voorkeur aangeduid als landelijk gebied of groene ruimte. De discoursen over het 

moderne platteland zijn even talrijk als divers geworden. De toon in al die diverse beschouwingen en 

interpretaties wordt vooral gezet door beleidsmakers en deskundigen die van buiten naar binnen 

kijken. In de lange weg van Brussel of faculteit naar regio en dorp wordt hun blikveld versmald door 

verkokering en specialisatie. Sommige van die outsiders beweren dat het platteland niet meer bestaat. 

Het zal de bewoners van die groene ruimte een zorg zijn, voor hen blijft ‘platteland’ een gekoesterd 

begrip voor het duiden van hun leefomgeving. 

De outsiderbenadering heeft ook voordelen. De verschillende optieken hebben ons op scherp gezet 

en geattendeerd op de vele veranderingsprocessen. Maar evenals het eenzijdig van binnen naar 

buiten kijken, heeft ook het van buiten naar binnen kijken zijn beperkingen. Het gaat hier immers om 

de verandering van een beleidspraktijk en daarvoor zijn boeiende beschouwingen en interpretaties 

niet voldoende. De laatste tijd worden dan ook steeds meer vraagtekens gezet bij het eenzijdig van 

buiten naar binnen kijken. Op zich is dat natuurlijk niet verwonderlijk voor een overheid die al jaren de 

mond vol heeft van bottom-up, interactief beleid en participatie. Met het project BANS is door het Rijk 

een eerste stap gezet voor een omgekeerde benadering waarin de perceptie van plattelandsbewoners 

centraal staat. Het serieus nemen van deze insiderblik is een eerste stap naar een ander, meer 

voldragen plattelandsbeleid dat zich ook laat inspireren en verrijken door het leven zèlf. 

In dit essay wordt deze omkering omarmd. Het dorpse leefmilieu vormt het vertrekpunt en vanaf nu 

wordt er consequent van binnen naar buiten gedacht. 
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De opbloei van de leefomgeving 

In het ruim 25-jarige bestaan van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe 

(BOKD) heeft zich eind jaren 80 in de belangenbehartiging een opvallende omslag voltrokken. Vanaf 

die tijd gingen leefomgevingsprojecten steeds meer de agenda van dorpsbelangenorganisaties 

bepalen. Deze trend zette zich in de jaren negentig door en in de meeste dorpen staat nu de 

verbetering van de leefomgeving op de eerste plaats. Dat wil overigens niet zeggen dat het 

voorzieningenvraagstuk geheel uit beeld is; de prioriteit en de problematiek liggen nu anders.  

Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich ook elders voorgedaan en dat heeft alles te maken met de 

overgang van het agrarisch georiënteerde werkdorp naar het moderne woondorp. Het 

voorzieningenvraagstuk heeft zich voor een deel opgelost door de automobiele leefstijl en de uitdijing 

van de sociaal-culturele habitat. De moderne dorpsbewoner acteert zowel op het lokale als op het 

regionale niveau. Tegelijkertijd voltrok zich ook de overgang naar een meer pluriforme 

dorpssamenleving. In de bonte mengeling van rurale en urbane levensstijlen heeft het lokale een 

nieuwe betekenis gekregen waarin de kwaliteit van de fysieke leefomgeving een belangrijke rol speelt. 

En tegen de voorspelling in, heeft ook het sociale zich mee kunnen ontwikkelen. In het spanningsveld 

tussen traditie en vernieuwing is het verenigingsleven vitaal gebleven. Zonder overdrijving kan gesteld 

worden dat de overzichtelijke sociale en fysieke schaal van het dorpse zich een belangrijke plek heeft 

veroverd in de Nederlandse wooncultuur. Bij Leidsche Rijn wordt nu in Vleuterweide de eerste 

Vinexwijk met een dorps karakter ontwikkeld! 

 

Dorpslandschappen 
Hoe ziet de dorpse leefomgeving er tegenwoordig uit en hoe ervaren bewoners die?  

Voor een buitenstaander is een dorp een geconcentreerde woonvorm op het platteland. Het gaat hier 

dan om een bebouwde kom die begint en eindigt bij het naambord met 50 km. Vanouds hebben de 

dorpen echter ook een buitengebied. In de oudste dorpen gaan die territoria terug tot in de 

middeleeuwen. Het gaat hier om zogenaamde marken, gemeinten of parochies. In latere tijden gaat 

het om de kolonisatie van ontginningseenheden die geleidelijk in cultuur werden gebracht. In de 

historische geografie noemt men deze entiteiten van dorp en buitengebied ‘dorpslandschappen’. Zo 

onderscheidt men bijvoorbeeld een esdorpenlandschap, een wierdenlandschap of een 

randveenontginning. De vorm en omvang van de landelijke leefomgeving heeft dus vaak een 

cultuurhistorische dimensie. Het merkwaardige is dat er ook in deze tijd nog steeds sprake is van een 

functioneel verband tussen dorp en buitengebied. Deze relatie is deels fysiek: bij een bepaald dorps- 

of nederzettingstype hoort een even kenmerkend historisch gegroeid landschap. Maar ook sociaal: de 

dorpsterritoria vallen samen met verschillende locale netwerken, zoals een vereniging van 

dorpsbelangen, een jachtcombinatie, een schoolkring of een kerkparochie. Deze culturele consistentie 

van dorpsterritoria is zeer opvallend. Bij omgevingsprojecten in Drenthe is gebleken dat veel van die 

oude dorpsgrenzen nog steeds in het collectieve geheugen van de bewoners staan gegrift. Zelfs 
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nieuwkomers die zich in het buitengebied hebben gevestigd, kunnen na enige tijd zonder voorbehoud 

aangeven tot welk dorp men behoort. 

De band van bewoners met hun dorp en buitengebied gaat veel verder dan het samenvallen met een 

sociale infrastructuur. De individuele relaties met de leefomgeving zijn even divers als de pluriformiteit 

van de woongemeenschap. Door de alledaagse ervaring, leefstijl en perceptie bouwt iedere bewoner 

een eigen relatie op met zijn leefomgeving. Zowel emotionele als cognitieve aspecten spelen daarbij 

een rol. Voor een agrariër is die anders dan voor een forens en voor een autochtoon weer anders dan 

een nieuwkomer. Door acculturatie ontstaat er zoiets als een dorpsgevoel en een collectieve 

perceptie. Op het regionale niveau acteert de moderne dorpsbewoner als een individu: hier wordt de 

plaatsgebonden cohesie ingeruild voor thematische relaties die voortvloeien uit de persoonlijke 

voorkeuren en leefstijl. 

 

Een omslag? 
De landelijke leefomgeving is nooit expliciet een onderdeel geweest van het beleid. De strikte 

scheiding tussen het fysiek-ruimtelijke en het sociale was niet echt bevorderlijk voor het 

operationaliseren van haar samengestelde karakter. Met name in de periode van de traditionele 

ruilverkavelingen heeft de relatie van dorpsbewoners met hun leefomgeving een lelijke knauw 

opgelopen. In de sectorale aanpak werden dorp en omringend landschap van elkaar gescheiden en 

werd de leefomgeving ingesnoerd tot een bebouwde kom die vervolgens langs verschillende 

beleidslijnen uiteen werd gerafeld. In deze periode zijn veel dorpslandschappen voor de bewoners 

ontoegankelijk geworden. Voor zover er sprake was van een recreatieve inrichting, dan stond deze 

vaak los van het dorpse woonmilieu. Bij uitzondering werd wel eens een omgevingspsycholoog 

ingeschakeld maar met de bevindingen werd zelden iets gedaan. 

We kunnen ons dan ook de vraag stellen of de moderne leefomgeving nog wel een geschikt 

uitgangspunt vormt voor een integrale benadering. Is het wellicht niet verstandiger haar op te splitsen 

volgens de divergerende lijnen van het sectorale beleid? 

Er zijn verschillende redenen om vast te houden aan een integrale aanpak van de landelijke 

leefomgeving. De eerste reden ligt in de leefomgeving zelf. Bewoners denken a-priori vanuit een zeer 

samengestelde context en worden daarbij niet gehinderd door verkokering of specifieke vakkennis. 

Hun ervaringswereld is de werkelijkheid van het alledaagse, in eerste instantie concreet en empirisch, 

maar ook ongestructureerd en divers. Dorpsbelangenorganisaties worstelen vanouds met het 

probleem van een meer gestructureerde aanpak van hun leefbaarheidsproblematiek. 

Daarnaast is er ook vanuit het beleid behoefte aan een integrale aanpak. Deze vraag doet zich met 

name voor in het gebiedsgerichte beleid waar men al enkele jaren experimenteert met integrerende 

concepten als regionale identiteit, synergie en participatie. Maar ook elders wordt die roep steeds 

luider en vaker gehoord. In het voortraject van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening werd een poging 

gedaan om de kloof tussen het fysiek-ruimtelijke en sociale te overbruggen. Gangmaker was de 

behoefte aan en het streven naar een mooie en functionele leefomgeving. Maar liefst zeven criteria 
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voor ruimtelijke kwaliteit zouden in de komende jaren richting moeten geven aan de inrichting van 

Nederland. Genoemd worden ruimtelijke diversiteit, culturele identiteit en de menselijke maat, maar 

ook duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en functionaliteit in economische en maatschappelijke 

zin.  

De grote verdienste van deze benadering is dat men ruimtelijke kwaliteit van haar esthetische 

dwangbuis heeft bevrijd. Men heeft een begrip van enkele ingewijden weer een maatschappelijke 

betekenis gegeven door het te vitaliseren. Dat is moedig, maar de grote vraag is hoe deze waaier van 

criteria in een werkbaar verband geoperationaliseerd kan worden in de sterk verkokerde 

beleidspraktijk. 

 
De vitalisering van het omgevingsbeleid 

De vertaling van de zeven criteria in concrete opgaven voor de landelijke leefomgeving is op zich niet 

het probleem. De moeilijkheid zit hem in de implementatie in het reguliere beleid. De oplossing moet 

gezocht worden in een strategie die zich laat samenvatten in het begrip subsidiariteit. Dat betekent 

aansluiting zoeken bij het uitvoerende beleid van gemeenten in combinatie met een interactieve 

aanpak waarin locale en regionale netwerken een centrale rol spelen.  

We belanden dan vanzelfsprekend in de praktijk van het gebiedsgerichte beleid waarin de provincies 

een coördinerende taak vervullen. Na een looptijd van acht jaar is deze praktijk aan het eind van de 

jaren negentig uitvoerig geëvalueerd. De teneur was overal hetzelfde: de bottom-up benadering en de 

participatie zijn niet goed van de grond gekomen en de integrale aanpak kan veel beter. Maar ook het 

regionaal specifieke is onvoldoende benut. Eigenlijk komt het erop neer dat het gebiedsgerichte beleid 

toe is aan een ingrijpende hervorming en nieuwe inspiratiebronnen. 

Maar hoe kijken dorp en regio aan tegen de reguliere praktijk van het plattelandsbeleid? Zoals eerder 

opgemerkt zijn in het voortraject van BANS ook hun ervaringen en opvattingen geïnventariseerd. Eén 

van de tien aanbevelingen in de eindrapportage ‘Bewogen barrières’ is: vertrek bij de vitalisering van 

het platteland vanuit de bewoners en hun beweegredenen en niet vanuit de institutionele belangen. 

Deze aanbeveling zal veel dorpsbelangenorganisaties aanspreken maar helaas wordt er niet bij 

verteld hoe dat uitgangspunt moet worden vertaald in een nieuwe aanpak. Het is overigens zeer de 

vraag of de voorgestelde instrumentele en institutionele vernieuwing die in feite nog steeds los staat 

van lokale en regionale netwerken de oplossing dichterbij zal brengen.   

In Drenthe is vanaf de jaren tachtig geëxperimenteerd met projecten die op een of andere manier iets 

te maken hadden met de verbetering van de landelijke leefomgeving. Aanvankelijk was die aanpak 

thematisch. Het ging dan bijvoorbeeld om de versterking van de landschappelijke groenvoorziening, 

de verbetering van de verkeersveiligheid, de landschappelijke inpassing van nieuwbouw, het herstel 

cultuurhistorische objecten of het realiseren van dorpsommetjes. De belangstelling was groot, maar 

de mogelijkheden waren beperkt. Vaak ging het ook om eenmalige experimenten die door het Rijk 

werden gefinancierd, maar die vervolgens, ook bij succes, niet werden overgenomen door lagere 

overheden. De invoering van het gebiedsgerichte beleid leek aanvankelijk gunstig voor het verruimen 
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van de mogelijkheden. Door een koppeling te maken met het gebiedsprogramma konden de thema’s 

als zogenaamde kaderprojecten worden ingebracht. Maar die verwachting werd al snel getemperd 

door de rigide regelgeving en de bureaucratische rompslomp. De participatieve aanpak vereist nu 

eenmaal een intensieve begeleiding, maar dit soort processen worden niet of slechts mondjesmaat 

gefinancierd.  

Ook het opsplitsen van de leefomgeving in verschillende thema’s had zijn beperkingen. Met name in 

de zogenaamde ontwikkelingsgebieden misten de dorpen de aansluiting op het integrale 

gebiedsbeleid. Door grootschalige functiewijzigingen van gebieden ontstond juist hier de behoefte aan 

een meer samenhangende aanpak van de leefomgeving. Bovendien worstelde men op het lokale 

niveau met het in praktijk brengen van het Belvedereprincipe ‘behoud door ontwikkeling’. 

Veranderingen in de leefomgeving zetten het lokale identiteitsgevoel op scherp en activeren de 

cultuurhistorische bewustwording. Zo ontstond het inzicht dat er naast de thematische aanpak ook 

behoefte is aan een meer geïntegreerde benadering van de leefomgeving die enerzijds inspeelt op de 

veranderingen en anderzijds kan meeliften in het gebiedsprogramma. 

 

Dorp2000anno 

De gedachten gingen uit naar een experiment in de vorm van een actieonderzoek in een 

ontwikkelingsgebied met een divers programma en een aantal gemotiveerde 

dorpsbelangenorganisaties. Het experiment beoogde de ontwikkeling van een overdraagbare 

methodiek voor vergelijkbare gebieden. Met die uitgangspunten werd het project Dorp2000anno 

opgezet en een keus gemaakt voor het Hunzegebied in het noordoosten van de provincie Drenthe. Dit 

stroomgebied van de Hunze heeft te maken met een stagnerende landbouwsector en met 

grootschalige functiewijzigingen door natuurontwikkeling en waterwinning. Daarnaast bestaan er bij 

provincie en gemeente ideeën om het landelijke wonen in de randveendorpen nieuwe impulsen te 

geven. 

In Dorp2000anno werd voor het eerst geëxperimenteerd met landschappelijke identiteit als 

inspiratiebron voor regionale vernieuwing en de vertaling van lokale kennis en opvattingen in 

zogenaamde dorpsomgevingsplannen. In deze gecombineerde top-down en bottom-up benadering 

wordt het gebiedsgerichte beleid dus gekoppeld aan de participatieve planvorming vanuit de directe 

leefomgeving. In de Drentse praktijk van plattelandsontwikkeling heeft zich langzamerhand de mening 

postgevat dat de regionale benadering uitstekend is te combineren met de perceptie en kennis van 

dorpsbewoners. Deze inkleuring van binnenuit is niet alleen van belang voor het draagvlak, maar ook 

voor de inhoudelijke vitaliteit van het gebiedsgerichte beleid waardoor vage criteria als culturele 

identiteit en menselijke maat een beleidsrelevante betekenis krijgen. 

In de lijn van ons eerdere betoog kunnen we het ook anders formuleren. In feite gaat het hier om de 

complementariteit van twee tegengestelde optieken: het van binnen naar buiten denken en van buiten 

naar binnen. Deze wisseling van optiek resulteerde in twee dorpsomgevingsplannen en een 

landschappelijke identiteitsvisie op regionaal niveau. 
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De landschappelijke identiteitsvisie is de verzamelnaam voor een aantal modules die door een team 

van deskundigen werd samengesteld. Het is een document waarin van buiten naar binnen wordt 

gekeken op een regionaal schaalniveau. De kern van de landschapsvisie bestaat uit een 

landschapsbiografie waarin op een beeldintensieve wijze de ruimtelijke geschiedenis wordt geschetst. 

Vanuit de biografie wordt een link gelegd met de integrale waardenkaart waarop de meest relevante 

en identiteitsbepalende elementen en patronen staan afgebeeld. Daarnaast is in de visie een 

beleidskadertoets opgenomen waarin het gebiedsprogramma van het Hunzeproject wordt getoetst 

aan de waardenkaart. De landschappelijke identiteitsvisie dient meerdere doelen. In de eerste plaats 

moet zij het gebiedsgerichte beleid inspireren en bijdragen tot begripsvorming. Daarnaast is het van 

belang dat de bewoners die gaan meedenken over de toekomst van hun leefomgeving over hen eigen 

grenzen leren kijken en zich bewust worden van de samenhang. 

Bij de uitwerking van de twee dorpsomgevingsplannen in het participatieve onderdeel van 

Dorp2000anno, werd de identiteitsvisie als referentie en inspiratiebron gebruikt. Een 

dorpsomgevingsplan zouden we kunnen omschrijven als een ruimtelijk vormgegeven visie en 

ontwikkelingsplan van de bewoners. Hierin worden de lokale perceptie en opvattingen over de 

leefomgeving vertaald in een beleidsrelevant document dat als een bouwsteen kan worden ingebracht 

in het gebiedsprogramma. Het gaat hier om een vorm van participatief ontwerpen op het snijvlak van 

de fysieke en sociale leefomgeving. Omdat het hier om een Belvedereproject ging, kregen de beleving 

en waardering van cultuurhistorie aparte aandacht. Vooral in een situatie waarin veel verandert zoals 

in het Hunzegebied vormt de beleving van de eigen geschiedenis en identiteit een boeiend 

vertrekpunt voor een creatief denkproces over de toekomstige inrichting van het dorpslandschap.  

 

De synthese  
In de koppeling van de dorpsomgevingsplannen met de identiteitsvisie is gezocht naar een 

synergetische verbinding tussen elkaar op het eerste gezicht uitsluitende benaderingen van bottom-up 

en top-down. Centraal stond de vraag, hoe vertaal je het samengestelde begrip leefomgeving in een 

concreet programma dat kan worden ingebracht in het gebiedsgerichte beleid.  

Zoals eerder opgemerkt ervaren bewoners hun directe leefomgeving van binnen uit in zijn alledaagse 

samenhang. Zij maken niet zoals deskundigen en beleidsmakers een strikt onderscheid tussen fysiek 

en sociaal. Dat betekent dat een bottom-up benadering per definitie integraal is. Alle thema’s die 

werden aangedragen en op een of andere manier verband hielden met de inrichting en kwaliteit van 

de leefomgeving of de leefbaarheid werden in het perceptieonderzoek meegenomen. De ruimtelijke 

benadering geeft een heldere structuur aan de inventarisatie. Het is alsof je een zakdoek in het 

midden omhoog trekt: met de ruimte van het dorpslandschap komen alle andere problemen, ideeën 

en ervaringen vanzelf mee. 

Iedere bewoner heeft vanuit zijn eigen achtergrond een mening over de identiteit en de toekomst van 

de leefomgeving. Daarnaast bestaat er ook zoiets als een collectieve perceptie, een breder gedragen 

waardering en opvatting over kwaliteiten en veranderingen. 
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Het perceptieonderzoek moet dit gedeelde inzicht ‘vangen’ en in beeld brengen door middel van 

bepaalde methodieken. In Dorp2000anno werd met meerdere methodieken geëxperimenteerd 

waarvan er drie zijn overgebleven: de fotomethode, de veldexcursies en de huiskamergesprekken. 

Bewoners konden zich opgeven voor één of meerdere methoden. Zo kon in beide dorpen een groot 

deel van de bewoners gemobiliseerd worden waardoor een grote betrokkenheid ontstond. De 

uitkomsten van het perceptieonderzoek geven een duidelijk beeld van wat bewoners ervaren als 

kwaliteit of karakteristiek en wat zij zien als gewenste en ongewenste situaties en ontwikkelingen. 

Daarnaast zijn er voorstellen uitgewerkt voor een lokaal ontwikkelingsprogramma en werd kennis 

verzameld over cultuurhistorie en het mentale landschap. 

De uitkomsten van het perceptieonderzoek vormden het basismateriaal en het uitgangspunt voor het 

ontwerpproces. In deze fase nam het ontwerpatelier een centrale plaats in. Dit was ook de plek voor 

een open dialoog met deskundigen en beleidsmakers. Belangrijk in deze communicatie is om vanuit 

een andere optiek bewoners bewust te maken van de bijzondere kwaliteiten van de leefomgeving en 

vooral ook om te laten ontdekken dat men tot op zekere hoogte zelf sturing kan geven aan de 

ontwikkeling van het eigen dorpsgebied. Daarnaast speelden de deskundigen een rol in het 

aanstippen van nog niet benoemde kwaliteiten en knelpunten. Dat betekende overigens niet dat deze 

altijd door de dorpsgemeenschap werden overgenomen. 

De dorpsomgevingsplannen van Spijkerboor/Annerveen en Buinen hebben twee echte rapporten 

opgeleverd. Dat heeft alles te maken met de doelen die werden beoogd: een lokale agenda voor 

dorpsbelangen voor de komende tien jaar, een actieprogramma en onderlegger voor het 

gemeentelijke beleid (uitvoering, bestemmingsplan), een voeding voor het provinciale beleid, een 

bouwsteen voor het gebiedsgerichte beleid en een toetsings- en referentiekader voor nieuwe 

ontwikkelingen. Al deze verschillende doelen stellen hoge eisen aan het type product. 

 

Het dorpsomgevingsplan 

Dorp2000anno werd in de zomer van 2002 afgesloten. De verschillende onderdelen zijn in een 

boekwerk gepubliceerd, geëvalueerd en voorzien van een handleiding. Het experiment heeft 

aangetoond dat het dorpsomgevingsplan tot een interessant beleidsinstrument kan uitgroeien. In 

redelijk korte tijd is met de bewoners van twee dorpen een beleidsrelevant document uitgewerkt dat 

recht doet aan de specifieke kwaliteiten van het dorpsgebied, beschikt over een realiteitsgehalte en 

bovendien kan rekenen op een breed draagvlak. In opzet en methodiek vertonen de twee plannen een 

sterke overeenkomst. Maar qua inhoud zijn ze essentieel verschillend. Dat kan ook niet anders als we 

bedenken dat we hier te maken hebben met respectievelijk een esdorp en een randveenontginning en 

twee verschillende dorpsgemeenschappen, met eigen visies, wensen en opvattingen. Een 

dorpsomgevingsplan is dus geen kopieerbare blauwdruk, maar altijd de uitdrukking van de couleur 

locale. 
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Een belangrijke opgave was ook het uittesten van een dialoogmethode tussen bewoners (insiders) en 

deskundigen (outsiders). In Dorp2000anno ging men uit van de veronderstelling dat er lokaal en in de 

streek veel kennis en creativiteit voorradig is. Bewoners kennen hun omgeving als geen ander en 

weten de kwaliteiten te benoemen, maar zijn ook in staat de knelpunten te duiden. Men is alleen niet 

in staat al deze vaardigheden te vertalen in een beleidsmatige aanpak. Door lokale deskundigheid te 

koppelen aan professionele ondersteuning kan dit probleem worden opgelost. Essentieel is, dat dit 

interactieve proces wordt gestuurd door een open en ‘machtsvrije’ dialoog. In dit spel moet de externe 

deskundige de juiste toon vinden. Naar de bewoners toe moet de deskundige van zijn podium 

afstappen en over kunnen brengen dat hij hun opvattingen serieus neemt en bereid is zijn kunde te 

delen met die van de dorpsgemeenschap. Hij slaat met andere woorden de toon aan van de 

meedenker. Anders is zijn toonzetting naar de verschillende overheden. Zij moeten het 

dorpsomgevingsplan niet beschouwen als een pamflet van lokale actievoerders, maar als een 

interessant document voor beleidsontwikkeling. In dit geval gaat het om de toon van de weldenkende 

planvormer. 

In Dorp2000anno werd een eerste stap gezet voor de vernieuwing van het plattelandsbeleid. Hoewel 

veel geleerd kan worden van de opzet en aanpak is het dorpsomgevingsplan nog lang niet uit 

ontwikkeld. Een dorpsomgevingsplan moet vooral worden opgevat als een flexibel instrument dat naar 

gelang de lokale problematiek en dynamiek gemodelleerd kan worden in een specifieke aanpak. Het 

is overigens wel een ‘zwaar’ instrument, in de zin dat een brede en langdurige inzet vanuit het dorp 

vereist is. Overigens was het enthousiasme en de deelname in beide dorpen groot, maar de motivatie 

voor het ontwikkelen van een dorpsomgevingsplan kent een spanningsboog van ongeveer drie 

maanden. Naast veel vrijwilligersuren is ook de begeleiding intensief waardoor de kosten hoger 

kunnen uitvallen dan bij een doorsnee leefbaarheidsplan. Een dorpsomgevingsplan is vooral geschikt 

voor dorpen waar veel aan de hand is.  

Net als ieder ander rapport is een dorpsomgevingsplan slechts een ‘papieren’ resultaat. Daarom is het 

ook nog te vroeg om te spreken van een onverdeeld succes. Veel zal afhangen van het verloop van 

de uitvoering. De plannen liggen nu op de burelen van provincie en gemeenten en het is de vraag hoe 

de geïntegreerde plannen door de verschillende kokers van de uitvoerende diensten worden geloodst. 

Zoiets vereist nog veel overleg en coördinatie. De vraag is ook of het gebiedsgerichte beleid wel 

voldoende is gefaciliteerd om dit soort participatieve projecten verder te brengen. Het is daarom ook 

van belang dat een dorpsomgevingsplan of een vergelijkbare aanpak een zekere status krijgt als 

beleidsinstrument. Participatie is niet vrijblijvend en mag onder geen beding een speeltje worden van 

de goedertierenheid van een bestuurder of beleidsmaker. Voor de hand ligt dan een erkenning in het 

Provinciaal Omgevingsplan als een vorm van culturele ontwikkelingsplanologie en door de acceptatie 

als kaderproject in het gebiedsgerichte beleid. 
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Tot slot 
De mondige en goed georganiseerde plattelandssamenleving is rijp voor interactief beleid en 

participatie. Maar geldt dat ook voor het beleid? Tot dusver hebben ook de geslaagde experimenten 

nog nauwelijks invloed op een verandering van de beleidspraktijk. In de publieke sector gaat men 

gewoon door met het opstapelen nieuwe regelgeving en met de narcistische procedures van 

verkokerde diensten. Dit werkt demotiverend op het lokale initiatief en voedt de achterdocht.  

In dienst van een vitaal platteland zal de bureaucratie zich moeten inperken en zal men het beleid 

meer vatbaar moeten maken voor het leven. Dat betekent dat de overheid moet investeren in sociale 

netwerken en burgerparticipatie en afstand moet doen van haar kennismonopolie door kennis en 

kunde beschikbaar te stellen aan lokale initiatiefgroepen. 

Bezuinigingen hoeven deze omslag niet te frustreren. Het is een kwestie van politieke wil: afbreken en 

weer opbouwen. 
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