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TEN GELEIDE 

Dit rapport over een niet gemakkelijke materie is tot stand gekomen door 

de niet aflatende werkzaamheid van de auteur ir. Hans Jacobs ondanks tal 

van tegenslagen, vooral op financieel gebied. 

Hans Jacobs heeft dit verkennende onderzoek verricht in het kader van de 

vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie van de Afdeling Bouw~unde 

Technische Hogeschool Eindhoven. In het bijzonder heeft hij zijn weten

scbappelijk kader gevonden in het vakgroepzwaartepunt waarin de relaties 

tussen onderzoek~ planning en ontwerpen centraal staan. Hij heeft daarmee 

bijgedragen aan de invulling en de verdieping van het object van onderzoek 

De problematiek van dit rapport is breed en belangrijk. Zij speelt over

a1 daar waar sprake is van lange-termijnbeleid met conflicterende belangen 

en waar kennis en informatie van betekenis kunnen zijn voor de beleids

vorming en -uitvoering en waarbij bet oplossen van die conflicten een rol 

speelt. 

Kennis is in de maatschappij en belangrijk middel in de omgang tussen 

mensen, organisaties en instituties. 

De mate waarin iemand over kennis bescbikt kan invloed bebben op bijv. 

de richting van een beslissing. Hetzelfde, maar vaak wat minder zicht

baar, geldt voor de kwaliteit van die kennis: hoe juist~ boe genuanceerd, 

boe objectief, hoe toepasselijk is iemands kennis. En tenslotte geldt dat 

juiste kennis op een minder juiste manier kan worden gehanteerd. 

Sommige groepen beschikken over minder kennis dan andere. Sommige groepen 

beschikken over kennis van minder kwaliteit. Vaak zijn beide groepen 

dezelfde: de kansarmen, de maatschappelijk minder machtigen; hun lot 

wordt er niet beter door. 

De groepen die weI over kennis beschikken bekommeren zich te weinig over 

de kwaliteit van hun kennis, en de manier waarop ze die kennis banteren. 

Het gevoig is dat de genomen besluiten minder kwaliteit hebben dan moge

lijk zou zijn geweest, en dat de betrokkenen daarop niet steeds adequaat 

kunnen reageren, bijv. aIleen al omdat ze over te weinig kennis beschikken 

om dat te kunnen doen. En daarmee is de cirkel rond. 



Dit rapport stelt enkele aspekten van deze problematiek aan de orde. Het 

kort verslag van de orienterende fase van een projekt dat het spannings

veld tussen wetenschappelijkheid en belangenbehartiging aan de orde stelt. 

In dit spanningsveld wordt het aspekt van de produktie, de beschikbaarheid 

en de hantering van kennis centraal gesteld, juist bij die problemen waar 

maatschappelijke tegenstellingen oplaaien, waar de overheid niet altija 

vanzelfsprekend arbiter is maar voor (eigen) belang moet staan, waar de 

betrokken groepen het met beperkte kennismoetendoen tegenoverandere groepen 

die hun kennis niet of onvolledig op tafel leggen, en waar tde' kennis een 

deels gesloten boek blijft. 

Maar het probleem is algemener. Hoe komt een overheidsorgaan tot zodanige 

besluitvorming dat de kennishuishouding optimaal" wordt gevoed, gehanteerd 

en a£getapt? Hoe ontstaat een ruimtelijk plan waarin de kennishuishouding 

zodanig is gebruikt dat de consequenties van het plan onderkend, geexpli

citeerd en zichtbaar zijri gemaakt? 

Het probleem is ook algemener omdat bijna elk probleem in de ruimtelijke 

ordening en ruimtelijke planning een probleem is met strijdige belangen. 

Telkens komt dan weer de vraag op naar de aard en kwaliteit van de kennis 

en informatie die beschikbaar is en door de onderscheiden groepen op tafel 

wordt gelegd, 

Hoe wordt kennis gehanteerd in onderhandeling? 

Hans Jacobs heeft deze orienterende £ase van het projekt enthousiast en 

ook met persoonlijke offers volbracht. Het is te hopen dat dit projekt 

voortgezet kan worden, en dat de daarvoor nodige middelen beschikbaar 

zullen komen. We hopen dat dit rapport daarbij stimulerend zal werken. 

Prof,drs.C.W. Wali van Lohuizen 
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VOORWOORD 

In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar 

het zgn. 'maatschappelijk gericht planologisch onderzoek' en wordt een 

voorstel voor vervolgonderzoek gepresenteerd. 

Ofschoon het maatschappelijk gericht planologisch onderzoek in de plano

logische vakliteratuur tot op heden nauwelijks aandacht heeft gekregen, 

moet de betekenis ervan niet onderschat worden. Dergelijk onderzoek zal. 

in een samenleving waarin kennis en informatie zich tot fundamentele 

bestaansvoorwaarden ontwikkelen, een belangrijke rol kunnen vervullen 

in de handhaving en versterking van de pluriformiteit en het demokra

tische gehalte van de ruimtelijke planning en besluitvorming. 

Met deze verkennende studie wordt op de eerste plaats beoogd de aandacht 

te vestigen op deze problematiek en op de tweede plaats een weg te banen 

naar meer inzicht in het maatschappelijk gericht planologisch onderzoek, 

de betekenis ervan voor de ruimtelijke planning en de oplossingen voor 

een aantal praktische knelpunten. 

Deze verkennende studie is gefinancierd door de zgn. Permanente Dialoog, 

waarvan het secretariaatdoor het SISWO wordt gevoerd. Erkentelijkheid 

wordt verder betuigd aan Stad en Landschap Adviesburo voor ruimtelijke 

ordening en vormgeving B.V. voor het verstrekken van een financiele bijdrage. 

De uitvoering van het onderzoek vond plaats bij de vakgroep Urbanistiek 

en Ruimtelijke Organisatie van de Technische Hogeschool in Eindhoven 

door ondergetekende in de periode december 1981 tIm juli 1982. 

De rapportage heeft in het najaar 1982 plaatsgevonden. 

De begeleiding van het projekt berustte bij prof.drs. C.W.Wali van Lohuizen. 

Mijn dank gaat speciaal uit naar Wali van Lohuizen, die gedurende het 

onderzoek voor mij een voortdurende inspiratiebron is geweest en steeds 

de kontinuiteit van het projekt heeft verzekerd. 

Verder bedank ik de leden van de Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke 

Organisatie, die de verschillende concepten van kritisch kommentaar hebben 

voorzien, de verschillende externe adviseurs voor hun kritische en stimu

lerende opmerkingen en Marlyn Aretz voor de produktie en vormgeving van 

het rapport. 

Hans Jacobs, april 1983 
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SAMENVATTING 

Oit rapport bevat de resultaten van een verkennend onderzoek. 

Het doel van deze verkenning is de ontwikkeling en onderbouwing van een 

opzet voor onderzoek naar: 

a. visies en praktijk van het belanggericht planologisch onderzoek als 

specifieke vorm van gebruiks- of beleidsgericht onderzoek; 

b" de mogelijke effekten van dit onderzoek op de huidige planning en 

besluitvorming in het kader van de ruimtelijke ordening en stedebouw. 

Het algemeen karakter voor deze vraagstelling wordt gevormd door een ont

wikkeling die kort kan worden aangeduid als de toenemende betekenis van 

kennis en informatie in onze samenleving van vandaag: een ontwikkeling 

in de richting van de 'informatiesamenleving'. Oeze ontwikkeling brengt 

grote maatschappelijke risiko's met zich mee in de sfeer van het beheer 

en de verspreiding van deze kennis en informatie. Risiko'st die slechts 

kunnen worden vermeden door de bestaande verschillen in toegankelijkheid 

van (wetenschappelijke) kennis en informatie voor verschillende maatschap

pelijke groepen op te heffen of in ieder geval sterk te verminderen. 

Hiertoe dienen nieuwe vormen en methoden van informatiebeheer en -trans

fer te worden ontwikkeld en innovatieve initiatieven te worden gestimu

leerd. 

De specifieke aanleiding voor deze studie is tweeledig: 

Op de eerste plaats de konstatering, dat in de nederlandse ruimtelijke 

ordening veel aandacht wordt besteed aan demokratie en pluriformiteit, 

maar dat deze aandacht zich beperkt tot planning en beleid zelf en 

nauweIijks is gericht op de kennisontwikkeling: het pianologisch onder

zoek. Zeker nu veeIvuIdig twijfels worden geuit t.a.v. de effektiviteit 

van inspraak en participatie is het van belang aandacht te besteden aan 

de rol van kennis en informatie in de bes1uitvorming. Immers de beschik

baarheid of toegankelijkheid van kennis en informatie is een fundamentele 

voorwaarde voor reele participatie van de'bevolking' in het be1eid. Wan

neer daarvan geen sprake is treft dit in het bijzonder die groepen in de 

samenieving, waarvoor over het algemeen de toegankelijkheid van kennis 

en informatie a1 beperkt of zelfs s1echt is. Deze problematiek heeft in 

de nederlandse pianologie tot op heden nauweIijks aandacht gekregen 

(probleemkader). 
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Een tweede aanleiding vormt de ervaring van de auteur met het werk binnen 

het Instituut voor MaatschappeIijk Gericht Onderzoek in Middelburg. Dit 

instituut bemiddelt in,en verricht ook zeIf, onderzoeken op het terre in 

van de regionale ontwikkeling in samenhang met energievoorziening en 

milieu, m.n. voor onbemiddelde belangengroepen en organisaties. 

Dit onderzoek wordt verricht in het kader van een specifieke wetenschaps

praktijk, gericht op behoeften en problemen van zgn. kansarme groepen. 

Deze praktijk kent pas een betrekkelijk kort bestaan en dus ook de daar

mee samenhangende aanvangsproblemen m.b.t. methoden, aanpak en organi

satie van het onderzoek. Een centraal probleem vormt het spanningsveld 

tussen enerzijds de belanggerichtheid van het onderzoek en anderzijds 

het wetenschappelijke karakter ervan. Verbetering van de kwaliteit van 

het maatschappelijk gericht onderzoek wordt in deze studie mogelijk ge

acht middels een nader inzicht in dit spanningsveld (praktijkprobleem). 

Vanuit deze aanleidingen zijn in par. 1.3 de vooriopige doelstellingen 

en probleemstelling van het projekt geformuleerd; deze hebben de ver

dere struktuur van deze verkennende studie bepaald. 

In de toelichting op de voorlopige doelstellingen en probleemstelling 

(par. 1.4.) wordt de uitgangsstelling geponeerd, dat ter vergroting van 

de pluriformiteit in de ruimtelijke ordening (een van de basisdoelstel

Iingen van de derde nota) en ter ondersteuning van de aktieve deelname 

van de betrokken burgers, onafhankelijk belanggericht planologisch onder

zoek en een daaraan gekoppelde informatievoorziening noodzakelijk is. 

Daarbij moet echter weI onmfddEdlijkopgemerkt worden dat onderzoek op zich 

geen maatschappelijke problemen kan oplossen. Voor iedereen toeganke

lijke kennis en informatie over die problemen en de mogelijke oplos

singen daarvoor kan echterweleen bijdrage leveren aan een oplossing 

en is dus zondermeer een belangrijke voorwaarde. 

Behaive dat ongelijke toegankelijkheid van kennis en informatie zowel oor

zaak als gevolg kan zijn van maatschappelijke ongelijkheid, is de toe-

gang tot kennis en informatie tevens een fundamentele voorwaarde om 

deze problematiek aan de orde te stellen. 

Di t impliceert onmidtlellijk dat de betekenis van deze kennis en infor

matie breder moet worden gezien dan slechts als antwoord op een speci

fieke vraag van een bepaalde belangengraep. En daarmee kamt duideIijk 

het spanningsveld naar voren tussen enerzijds de belanggerichtheid van 



vii 

het onderzoek en de duidelijke politieke dimensie daarvan en anderzijds 

het wetenschappelijke karakter en betrouwbaarheid van de resultaten. 

Deze problematiek geldt niet exklusief voor het hier centraal gestelde 

'konfronterend planologisch onderzoek'; in principe treedt genoemd 

spanningsveld op bij aIle vormen van onderzoek. M.n. in de sfeer van het 

beleidsonderzoek. waaronder ook de hier besproken vorm van onderzoek 

wordt gerekend, treedt dit spanningsveld duidelijk naar voren. 

De term 'konfronterend planologisch onderzoek' wordt in deze studie ge

bruikt voor onderzoek op het terre in van de ruimtelijke ordening en de 

daarmee verbonden milieuproblematiek. dat beoogt kontra-expertise te 

leveren of andere ontbrekende kennis te produceren ter ondersteuning 

van de deelname van bepaalde belangengroepen aan de besluitvorming, of 

ter onderbouwing van dit onderzoek.over het algemeen tegenover het aan 

beleidszijde uitgevoerde planologisch onderzoek (par.2.2.). 

Het konfronterend planologisch onderzoek maakt deel uit van een speci

fieke praktijk, vaak aangeduid met de term maatschappelijk gericht onder

zoek of onderzoek voor kansarme groepen. Deze jonge wetenschapspraktijk 

heeft zich vooral ontwikkeld binnen de Wetenschapswinkels en Instituten 

voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek (IMGO). 

In par. 2.3. wordt de praktijk van dit onderzoek beschreven en krijgen 

m.n. de IMGO's en Wetenschapswinkels nadere aandacht. 

Vanwege de grote diversiteit van deze praktijk en de grote verschillen 

in de mate van institutionalisering van de op dit gebied opererende 

instellingen en organisaties is het konfronterend planologisch onder

zoek niet eenvoudig te lokaliseren bij enkele instellingen, die zich 

duidelijk op dit gebied profileren. Veelal wordt dit onderzoek verricht 

naast andere vormen van onderzoek of in kombinatie met onderwijs (Weten

schapswinkels). Een eerste inventarisatie dient daarom breed van opzet 

te zijn; par.2.4. geeft hiervoor een structuur. In bijlage ) is een over

zicht opgenomen van de instellingen en organisaties, die voor nader onder

zoek in aanmerking komen. 

Deze verkenning van de praktijk van het konfronterend planologisch onder

zoek is verder uitgebreid met een overzicht van enige specifieke litera

tuur in par.2.5. en bijlage 2. 

In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten en konklusies uit hoofdstuk 1 

nader geanalyseerd en uitgewerkt. Het gaat daarbij om een precisering 
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Van het probleemkader en het praktijkprobleem. 

Op de eerste plaats wordt ingegaan op de rol van de overheid en op de 

betekenis van kennis en informatie 1n de praktijk van de nederlandse 

ruimteIijke ordening (par.3.2.). 

Ruimtelijke ordening wordt beschouwd als een politiek proces, dat zich 

binnen bepaalde maatschappelijk gedefinieerde grenzen voltrekt_ De 

overheid neemt aan dit proces in verschillende funkties dee I en behar

tigt in dat kader onontkoombaar verschillende belangen. Het concept van 

een neutrale koordinerende overheid is derhalve slechts een deel van 

de werkelijkheid en is daarom onvoldoende voor een goede begripsvorming 

over de rol van de overheid in de ruimtelijke ordening. 

Planologisch onderzoek en de betekenis van de daaruit resulterende 

kennis en informatie kan niet onafhankelijk van dit politiek proces 

worden onderzocht. De huidige programmering en institutionele organi

satie van dit onderzoek is onvoldoende afgestemd op deze situatie. 

Dat geldt eveneens voor vele inspraak en participatieprojekten, met 

nogal eens zeer grote pretenties. Deze projekten beantwoorden over het 

algemeen nauwelijks aan de verwachtingen van de betrokken burgers. 

Bovendien is sprake van grote informatieverschillen tussen de verschil

lende participanten in het planningsproces. Veelal gaan inspraakproce

dures pas in een vergevorderd stadium van het planningsproces van start. 

Deze informatieverschillen worden verder in de hand gewerkt door 

onvoldoende openbaarheid van de zijde van de overheid. Deze gebrekkige 

openbaarheid wordt zelf weer versterkt door het toenemende onderhande

lingskarakter van de ruimtelijke ordening. 

Daarmee beantwoordt het huidige planningsproces inklusief het planolo

gisch onderzoek onvoldoende aan het politiek en pluriform karakter van 

de ruimtelijke ordening. Hetgeen betekent dat de maatschappelijk 

zwakkere belangen nog steeds onvoldoende aan bod komen in het plannings

en besluitvormingsproces. 

Een grotere mate van pluriformiteit In het planologisch onderzoek lijkt 

daarom allgszins een rechtvaardige eis. Echter f op grond van bovenstaan

de konklusies kan niet zondermeer een direkte relatie worden veronder

steld tussen een grotere verscheidenheid aan beleidsgericht planologisch 

onderzoek, gericht op specifieke belangen f en een verdere demokratisering 

van de ruimtelijke ordening. Het betreft hier nl •. in eerste instantie 

cen procedurele verandering die geen direkte invloed heeft op de poli

tieke faktoren, die de belangrijke verschillen in deelname aan de 



planning en besluitvorming bepalen. 

De ervaringen met de 'advocacyplanning' in de Verenigde Staten tonan 

dit duidelijk aan. Machtsverschillen blijven ook daarin de bepalende 

faktor. 
Het vraagstuk van de relatie tussen een model van een grotere verschei-

denheid aan belanggerichte kennisontwikkeling en tieze politieke fak

toren komt daarmee op de voorgrond te staan. 

Belangrijke aanknopingspunten voor een naderinzicht in deze problema

tiek worden gevonden in de 'kritische theorie' van de 'Frankfurter 

Schule' en in het bijzonder in de theorieen van Habermas m.b.t. de 

relatie tussen wetenschap, politiek en samenleving (par.3.3.). 

In zijn beschouwing van de rol van wetenschap in de maatschappelijke 

besluitvorming onderscheidt Habermas drie modellen: het decisionistisch , 

het technokratisch en het pragmatisch model. In het pragmatisch model 

wordt een voortdurende dialoog tussen wetenschap, politiek en samen

leving verondersteld. Ret in deze studie ontwikkelde model van een pluri

forme kennisontwikkeling staat dicht bij het pragmatisch model. 

Habermas acht dit model echter onder de huidige maatschappelijke omstan

digheden niet zondermeer toepasbaar. Een aantal belangrijke voorwaarden 

daarvoor ontbreken. Het model zelf dient daarom meer als referent ie

kader of,konkreter,als doel te worden gehanteerd. Het gaat er daarbij 

om de aandacht juist te rich ten op de ontbrekende voorwaarden en de 

realisatie daarvan in het licht van het gestelde doel. De maatschappe

lijke realiteit van het moment vormt daarbij nadrukkelijk het vertrek

punt. 

Visies vergelijkbaar met of gebaseerd op het pragmatisch model van 

Rabermas komen in verschillende nederlandse studies en artikelen over 

ruimtelijke planning en planologisch onderzoek naar voren. In par.3.4. 

worden er enkele besproken: Dessing, van Lohuizen, Goudappel en Steigen

gao Een belangrijke konklusie is hier, dat bij deze auteurs, maar ook 

bij vele anderen op het gebied van de planning, het model zelf meer 

blijkt aan te spreken dan de voorwaarden ter realisatie daarvan (par. 

3.5.) .Zonder na te gaan hoe het staat met deze voorwaarden wordt het mo

del toegepast of van toepassing geacht op de samenleving van vandaag. 

Hierdoor ontstaan grote frikties tussen theorie en praktijk. De oor

zaak daarvan is gelegen in de niet geexpliciteerde visie van de auteurs 
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op de samenleving en de rol en positie van de leden van die samenleving. 

Deze benadering komt vaak voort uit een sterk positivistische of kritisch

rationalistische inslag van de studies. 

Op grond hiervan wordt gekonkludeerd dat oij de verschillende auteurs 

sprake is van een zekere mate van 'idealistisch rationalisme' (term H.J.) 

vanwege de negatie van de praktische en politieke implikaties van de 

gepresenteerde theorieen. De oesproken visies ton en hierdoor aanzienlijke 

beperkingen in de operationele sfeer. 

Desalniettemin worden enige belang~ijke bijdragen geleverd tot een ver

taling van het pragmatisch model naar de ruimtelijke planning. 

Met name de analy~e van van Lohuizen m.b.t. de relatie tussen onderzoek 

en beleid en zijn concept van 'gebruiksgericht' onderzoek biedt goede 

aanknopingspunten voor een verdere uitwerking van het hier centraal 

geplaatste praktijkprobleem: het spanningsveld tussen belangenbehartiging 

en wetenschappelijkheid in het konfront:erend planologisch onderzoek. 

De methode, aanpak en organisatie van het planologisch onderzoek ont

wikkeld vanuit een inzicht in dit spanningsveld kunnen echter niet 

slechts op zichzelf worden begrepen en beoordeeld. Zij dienen steeds 

in verband te worden gebracht met de gestelde doelen en de wijze waarop 

zij gericht zijn op de maatschappelijke voorwaarden ter realisatie van 

die doelen. 

In het kader van deze studie betekent dit, dat vastgesteld moet worden 

welke methodische, strategische en organisatorische kenmerken het kon

fronterend planologisch onderzoek moet bezitten om een bijdrage te 

kunnen leveren aan de oplossing van bepaalde maatschappelijke problemen, 

aan een verdere demokratisering van de ruimtelijke ordening en san de 

emancipatie van de gebruikers. Het is in deze zin, dat konfronterend 

planologisch onderzoek als een vorm van 'gebruiksgericht' onderzoek 

moet worden beschouwd. 

Op basis van de oorspronkelijke in hoofdstuk I geformuleerde doelstellingen 

en probleemstelling en de analyse en nadere uitwerking daarvan in de 

volgende hoofdstukken wordt in hoofdstuk 4 een uitgebreide en systema

tische opzet voor vervolgonderzoek gepresenteerd. 

De doelstellingen zijn onderscheiden in gebruiksdoelstellingen en kennis

doelstellingen. 

De ~~~E~!~~~£~!~!~!!!~~ luidt in het kort: het leveren van een bijdrage 
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aan het adequaat funktioneren van het konfronterend planologisch onderzoek 

door een oplossing te vinden voor enkele praktische knelpunten. 

De ~~~~i~~2~!~!~!li~g~E luiden in het kort: een systematisch beeld van 

het funktioneren van het konfronterend planologisch onderzoek in Neder

land in de afgelopen jaren; inzicht in de rol van dit onderzoek in plan

ning en besIuitvorming; nader inzicht in de in dit onderzoek optredende 

knelpunten m.n. wat betreft het spanningsveld tussen belangenbehartiging 

en wetenschappelijkheid en mogelijke oplossingen daarvoor. 

De £~g!!sl§_p!QQl§§~§!~lligg van het onderzoekprojekt luidt: Hoe kan 

het konfronterend planologisch onderzoek in Nederland verbeterd worden 

qua methode, aanpak en organisatie, in het kader van de dubbele doel

stelling ervan - wetenschappelijk verantwoord en belanggericht - als 

bijdrage aan het afwegingsproces in ruimtelijke planning en stedebouw? 

Uit deze probleemstelling 'is een viertal deelvragen afgeleid.(zie bIz.SO-SI). 

In het projekt zullen exploratief en toepassingsgericht onderzoek 

worden gekombineerd. Deze werkwijze Iijkt het meest geeigend voor het 

objekt van onderzoek en sluit bovendien nauw aan op het bestaande onder

zoek en de resuitaten daarvan binnen de vakgroep Urhanistiek en Ruimte

lijke Organisatie. 

Analoog aan de probleemstelling is het projekt opgedeeld in vier fasen, 

te weten: 

I • Inventarisatie en beschrijving; 

2. Strukturering en theoretische verdieping; 

3. Case-study; 

4. Normering evt. uitgebreid met aktie-onderzoek ter toetsing. 

Het gehele onderzoek zal in een peri ode van ongeveer 4 jaar kunnen worden 

afgerond. 

De resuitaten van het onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren 

aan de voortgang van het overige onderzoek in de vakgroep Urbanistiek 

en Ruimtelijke Organisatie, in het hijzonder voor de beide onderzoek

zwaartepunten waarin dit projekt is gesitueerd. 

De wetenschappelijke betekenis van het onderzoek beperkt zich echter 

niet tot de vakgroep; de in dit projekt te onderzoeken problematiek 

heeft relevantie voor het hele veld van beleidsgerlcht onderzoek, zowel 

binnen het planol. onderzoek en de r.o. als op andere onderzoekterreinen 

en toepassinsgebieden. 
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Deze betekenis komt D.m. tot uitdrukking. in de verschillende relaties 

en werkkontakten die in de verkennende fase tot stand zijn gekomen. 

De maatschappelijke betekenis van dit onderzoek laat zich goed illustre

ren door het pleidooi van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onder

zoek (PRO) in haar jaaradvies 1982 voor gericht onderzoek naar de 

aanpassing van het planningsinstrumentarium inklusief het planologisch 

onderzoek aan de toenemende belangenkonflikten in de samenleving in het 

algemeen en in de ruimtelijke ordening in het bijzonder. Dit advies is 

door de Minister nadrukkelijk overgenomen in de Memorie van toelichting 

op de begroting van VRO 1983. 



xiii 

liKen veruetenscha:ppeUjkte maatscha:ppij wordt pas dan mondig a~s weten-

scha:p en techniek via de hoofden van mensen op het praktische ~even 

betrokken worden" (Habemas 1968/1973) 

INLEIDING 

Een voortdurende produktie van (wetenschappelijke) kennis en informatie 

is een fundamentele bestaansvoorwaarde geworden voor onze huidige samen

leving, zowel in zijn totaliteit als voor de afzonderlijke elementen, 

sektoren, organisaties, groeperingen en individuen. Wij staan op de drem

pel van een nieuwe samenleving: de "informatiesamenleving". 

Het vraagstuk van de verdeling van kennis en informatie en de beschikking 

en het beheer over kennis en informatie is in dit kader van bijzonder 

groat belang (Cuilenburg 1982, Everink 1983). 

In maatschappelijke konflikten vormen kennis en informatie machtsfaktoren 

van toenemende betekenis. Juist in deze sfeer tekenen zich sociale ver

schillen steeds sterker af. De verschillen in de toegang tot en het ge

bruik van kennis en informatie, al dan niet op wetenschappelijke wijze 

verkregen, dreigt een nieuwe primaire uitdrukkingsvorm van maatschappe

lijke ongelijkheid te worden, daarmee andere direkt materiele uitdruk

kingsvormen verdringend naar het tweede plan. Verschillen in leefsituatie, 

inkomen, gezondheid e.d. worden steeds meer het resultaat van dit eerste 

verschijnsel (bijv. wonen in een woningwetwoning in een nieuwbouwwijk 

op een gifbelt). 

In het licht van een pluriforme demokratische samenleving gebaseerd op 

het principe van gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. is een 

dergelijke ontwikkeling onacceptabel en zelfs gevaarlijk. 

Juist diegenen die zich bezighouden met de produktie, verspreiding en 

toepassing van kennis en informatie zullen zich van deze ontwikkeling be

wust moe ten zijn en een oplossing moeten vinden voor dit probleem. Het 

vraagstuk van kennis en informatiebeheer en -transfer staat daarin 

centraal. 

Dit rapport bevat de resultaten van een orienterende studie naar het 

"konfronterend planologisch onderzoek". Met deze term wordt in dit rapport 

onderzoek aangeduid ter ondersteuning van de deelname van gewone burgers 

en hun organisaties aan planning en beleid in de ruimtelijke ordening. 

Doel van deze orienterende studie is de uitwerking van een globaal onder-
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zoekidee in een systematische onderzoeksopzet met als objekt van onderzoek: 

de organisatie, aanpak en methoden van het zogenoemde konfronterend plano

logisch onderzoek en de betekenis ervan voor de ruimtelijke ordening. 

Het betreft hier een nieuw onderzoeksterrein en een objekt van onderzoek 

dat nog slechts een korte historie kent, in feite nog vecht om erkenning, 

zeer divers van karakter is en nog nauwelijks is geinstitutionaliseerd. 

Pas de afgelopen jaren zijn, vooral n.a.v. de brede aandacht voor maat

schappelijke demokratisering en emancipatie, initiatieven gestart ter ver

groting van de toegankelijkheid van (wetenschappelijke) kennis en informatie 

voor de samenleving. 

Deze initiatieven zijn in het bijzonder gericht op groepen in de samen

leving, die gezien hun maatschappelijke positie en (financiele) middelen 

nauwelijks of zeer gebrekkige mogelijkheden hebben tot gebruik van 

(wetenschappelijke) kennis en informatie. 

Belangrijk in dit kader zijn de Wetenschapswinkels en de instituten voor 

maatschappelijk gericht onderzoek (IMGO). De auteur is aktief betrokken 

bij deze initiatieven. 

De algemene problematiek van de toegankelijkheid en het gebruik van 

(wetenschappelijke) kennis en informatie m.n. in de ruimtelijke ordening 

en de specifieke oplossingen daarvoor of althans pogingen daartoe in de 

sfeer van de wetenschapswinkels en IMGO's vormen de beide ingangen voor 

deze orienterende studie. 

Het koncept van het "gebruiksgericht (planologisch) onderzoek", dat binnen 

de Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie door van Lohuizen is 

uitgewerkt vormde een goed aanknopingspunt voor een nadere uitwerking 

van deze problematiek. 

Voorliggende studie vormt een tamelijk brede uitwerking van de gestelde 

opdracht; zoals vermeld heeft dit alles te maken met de aard van het 

objekt. 

Het rapport bevat zeker geen afgeronde denkbeelden of vastomlijnde stand

punten, maar meer een verslag van een eerste verkenning van het terrein. 

De op basis van deze eerste verkenning ingenomen stellingen dienen be

grepen te worden als hypotheses of prikkels voor verder onderzoek. 

Aan de probleemformulering waaruit deze orienterende studie tot stand 

is gekomen. ligt echter weI de uitgesproken mening ten grondslag, dat 
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de wetenschap een belangrijke taak heeft in het verminderen of zelfs be

strijden van maatschappelijke ongelijkheid. En dat deze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van de wetenschap, indien serieus genomen, in de 

kern van de wetenschap moet doordringen, d.w.z. tot uitdrukking komen in 

methode, aanpak en organisatie van de wetenschap. 

Vanuit deze opvatting is een eerste theoretische ingang gevonden bij de 

"kritische theorie" van de Frankfurter Schule en m.n. bij Rabermas als 

exponent daarvan. Deze theorie biedt goede aanknopingspunten voor verder 

onderzoek. 

Ret uiteindelijk onderzoekvoorstel is naar de aard van het objekt nogal 

omvangrijk geworden. In zijn huidige vorm is het danook meer als een onder

zoekprogramma te beschouwen, dat in delen kan worden aangepakt. 

De opbouw van het rapport komt enigszins overeen met het verloop van de 

orienterende studie en is als voIgt: 

Roofdstuk 1 gaat in op de aanleidingen van de studie en presenteert de 

voorlopige probleemstelling en doelstellingen van het projekt. deze 

vormen in feite de inzet van de orienterende studie. 

Roofdstuk 2 behandelt het objekt van onderzoek. "het konfronterend plano

logisch onderzoek", en doet verslag van een eerste globale verkenning van 

het veld, waarbinnen deze vorm van onderzoek wordt uitgevoerd. 

Ret derde hoofdstuk gaat dieper in op de uitgangspunten van hoofdstuk 

t.a.v. de rol van planologisch onderzoek in de ruimtelijke ordening en 

de relatie tussen kennisontwikkeling en het gebruik van die kennis. Dit 

hoofdstuk levert een nadere onderbouwing en nuancering van de fn hoofd

stuk I geformuleerde voorlopige probleemstelling. 

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt een systematische opzet voor vervolgonder

zoek gepresenteerd gebaseerd op de konlusies uit de voorgaande hoofdstukken. 
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1 INTRODUKTIE VAN DE VOORLOPIGE PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN 

1.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de aanvankelijk geformu1eerde probleemstel1ing 

en doelstellingen van het projekt gepresenteerd en toegelicht. 

Deze probleemstelling en doelstellingen vormden de inzet van de orien

terende fase van dit projekt. Doel van deze fase is een nadere uitwerking 

en precisering van de doelstellingen en prob1eemste11ing en de uitwer

king daarvan in een geschikte onderzoeksopzet. 

Par. I behandelt de aan1eiding van het projekt. Deze aan1eiding valt uit

een in twee de1en: een eerste heeft betrekking op de algemene problema

tiek binnen de ruimtelijke ordening van een onvoldoende pluriformiteit 

in het plano1ogisch onderzoek die m.n. de maatschappe1ijk zwakkere 

groepen treft; een tweede heeft betrekking op de specifieke problemen 

in de jonge praktijk van het wetenschappelijk onderzoek voor kansarme 

groepen. 

In par. 2 worden de doelstel1ingen en probleemstel1ing van het projekt 

gepresenteerd, waarbij in de probleemste11ing een aanta1 deelvragen 

worden onderscheiden. De vo1gende pa~agraaf (3) vormt een toelichting 

op deze probleemstel1ing en doe1stellingen. In deze paragraaf wordt 

de aan1eiding van het projekt nader uitgewerkt in het "prob1eemkader" 

en het "praktijkprobleem". 

1.2. AANLEIDING 

Ret voorgenomen projekt kent twee ingangen n1.: het nederlandse ruimte

lijke-ordeningsbeleid en de ervaringen van de auteur met het werk binnen 

het Instituut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek in Middelburg. Elk 

van beide ingangen leverde een aanleiding om dit projekt te starten. 

Dit wordt hieronder kort toege1icht. 

1.2.1. RET NEDERLANDSE RUIMTELIJKE-ORDENINGSBELEID 

De eerste ingang van dit projekt vormt het nederlandse ruimte1ijke-orde

ningsbe1eid. Als een van de be1angrijkste doelste11ingen van dit beleid 

geldt: het zoveel mogelijk tot uitdrukking laten komen van de verschil-
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lende in de samenleving heersende, vaak tegenstrijdige, opvattingen en 

belangan m.b.t. het gebruik en de inrichting van de ruimte in de uit

eindelijke "ruimtelijke orde" en het daarvoor ontwikkelde plannings- en 

besluitvormingsproces. De Orienteringsnota (1974, pag. 99) spreekt van 

"het bevorderen van zodanige ruimtelijke en ekologische kondities, dat 

de wezenlijke strevingen van individuen en groepen in de samenleving zo

veel mogelijk tot hun recht komen". 

Om deze doe1stelling te realiseren moet a1 in een vroeg stadium van het 

planningsproces inzicht bestaan in de "wezenlijke strevingen van indi

viduen en groepen in de samenleving" en dient tevens de mogelijkheid te 

worden geboden om vanuit bepaalde opvattingen en belangen een inbreng 

te leveren in dat proces door diegenen die daar behoefte aan hebben. 

Deze behoefte kan bijvoorbeeld bestaan bij individuen of groepen die van 

opvatting zijn dat hun wezenlijke strevingen niet of niet juist zijn 

gesignaleerd door de overheid. 

Het zou daarbij tevens mogelijk moeten zijn om voor zo'n inbreng gebruik 

te kunnen maken van planologisch onderzoek dat op de betreffende opvat

tingen of be1angen is gericht. En wanneer er reeds sprake is van onder

zoek, verricht door of in opdracht van de overheid, waartegen bij bepaal

de belangengroepen bezwaren bestaan, zou de mogelijkheid aanwezig moeten 

zijn voor kontra-expertise. 

Deze moge1ijkheid, in het bijzonder waar het het gebruik van onderzoek 

betreft, ontbreekt op het terre in van de ruimtelijke planning nagenoeg 

volledig. 

Om de moei1ijkheden bij de realisatie van de genoemde basisdoelstelling 

van het ruimtelijk beleid en het falen van veel demokratiseringsexperi

menten te begrijpen kan niet voorbij gegaan worden aan dit probleem. 

Het toegankelijk maken van kennis en informatie voor individuen en groepen, 

die daar i.v.m. bepaalde problemen behoefte aan hebben, en de organisatie 

van het daarbij benodigde onderzoek zijn in de praktijk van de ruimtelijke 

ordening niet geregeld. 

Deze beperking treft in het bijzonder die individuen en groepen in de 

samen1eving, die gezien hun maatschappelijke situatie de grootste af

stand hebben tot de produktie en verspreiding van kennis en informatie 

i.v.m. opieiding, inkomen, organisatiegraad, macht e.d. 

Juist voor deze groepen is het gewenst, dat er voorzieningen worden ge

schapen om in het bovengenoemd tekort te voorzien. 



-3-

1.2.2. HET INSTITUUT VOOR MAATSCHAPPELIJK GERICHT ONDERZOEK (IMGO) 

IN MIDDELBURG 

Een tweede ingang voor dit projekt vormen de ervaringen van de auteur 

met het werk binnen het IMGO in Middelburg. Deze instelling verricht 

onderzoek op het terre in van de regionale ontwikkeling in samenhang met 

energievoorziening en milieu en bemiddelt tussen vragers en aanbieders 

van onderzoek. Dit onderzoek en bemiddelingswerk wordt gedaan voor maat

schappelijke organisaties en groeperingen die i.v.m. de problemen waar 

zij mee gekonfronteerd worden behoefte hebben aan bepaalde kennis en 

informatie (milieugroepen, bewonersgroepen, aktiegroepen, vakbondsaf

del ingen , bedrijfsledengroepen e.d.). 

Omdat het deze organisaties en groeperingen ontbreekt aan de middelen en 

mogelijkheden om zelf onderzoek te verrichten of elders te laten verrichten 

zijn zij aangewezen op instellingen waar zij de benodigde kennis en in

forma tie gratis of tegen een zeer geringe vergoeding kunnen verkrijgen. 

Behalve bij de IMGO's kunnen deze groepen en organisaties hiervoor ook 

terecht bij de wetenschapswinkels verbonden aan de universiteiten en 

hogescholen. 

Beide instellingen hebben als belangrijkste doelstelling: het vergroten 

van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van het wetenschappelijk onder

zoek juist voor deze zgn. kansarme groepen. 

Het betreft hier een betrekkelijk jonge praktijk van toegepast weten

schappelijk onderzoek, waarin een grote mate van interne differentiatie 

naar aard, inhoud, doelstellingen, organisatie, toepassing, presentatie 

e.d. bestaat. 

Daartegenover heeft al dit onderzoek een belangrijke eigenschap gemeen

schappelijk,namelijk: de orientatie ervan op de belangen van of gerepre

senteerd door de groepen of organisaties, die bij de betreffende instel

lingen aankloppen. Deze groepen en organisaties zijn vanzelfsprekend ge

baat bij een zo goed mogelijke aanpak van het onderzoek waar zij om 

vragen. Door verschillende oorzaken kan een voldoende wetenschappelijke 

kwaliteit en bruikbaarheid niet steeds gegarandeerd worden. Er treden 

hierdoor nogal eens problemen op bij het bepalen van de methode van onder

zoek en de bemiddelingsstrategie. 

Een centraal probleem vormt het spanningsveld tussen enerzijds de belang

geriehtheid van het onderzoek en anderzijds de wetenschappelijkeiden-
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titeit ervan. 

Een verbetering van de kwaliteit van het 'maatschappelijk gericht onder

zoek' moet gezocht worden in een oplossing voor deze problemen. 

Hiervoor is meer kennis nodig van deze specifieke vorm van onderzoek om 

op basis daarvan uitspraken te kunnen do en over de (meest) geschikte 

methoden, aanpak en organisatie van dit onderzoek. 

In het bovenstaande zijn de twee belangrijkste aanleidingen om dit pro

jekt te starten kort weergegeven. Daarmee is een eerste afbakening van 

het onderzoeksterrein mogelijk geworden. 

Het projekt richt zich op onderzoek, dat wordt verricht t.b.v. onbemid

delde maatschappelijke organisaties en groeperingen; een specifieke weten

schapspraktijk die m.n. in de sfeer van wetenschapswinkels en IMGO's wordt 

ontwikkeld. Centraal in dit projekt staat het onderzoek op het terrein van 

de ruimtelijke ordening en het milieu. Deze vorm van onderzoek wordt in 

dit projekt aangeduid met de term 'konfronterend planologisch onderzoek' . 

Deze term is gekozen omdat het hier onderzoek betreft. dat beoogt contra

expertise te leveren of andere ontbrekende kennis te produceren ter onder

steuning van de deelname van bepaalde belangengroepen aan c.q. de verdis

kontering van bepaalde belangen in de besluitvorming. 

Ondanks de beperking tot het terre in van de ruimtelijke ordening en het 

milieu wordt verwacht dat de resultaten van het projekt bruikbaar zullen 

zijn voor een veel breder terrein van toegepast wetenschappelijk onder

zoek, in het bijzonder voor het onderzoek waarin IMGO's en wetenschaps

winkels zich specialiseren. 

Beide aanleidingen van het projekt zullen hieronder nader uitgewerkt wor

den, waarbij de eerste aanleiding (1.2.J.) meer het kader aangeeft waar

binnen de problematiek van toegankelijkheid van kennis en informatie 

voor bepaalde groepen,in relatie tot de besluitvorming op het terrein van 

de ruimtelijke ordening,aan de orde zal worden gesteld: het '2!~~1~~~

~~~~E" De tweede aanleiding (J.2.2.) duidt op de problemen die zich mani

festeren in het planologische onderzoek specifiek georienteerd op de be

langen van kansarme groepen: het'E!~~!ii~E!~~l~~~'. 

Op basis van de hierboven weergegeven beschrijving van het probleemkader 

en het praktijkprobleem zijn de voorlopige doelstellingen en probleem

stelling van dit projekt geformuleerd. 
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1.3. DOELSTELLINGEN EN PROBLEEMSTELLING 

De signalering van de in de vorige paragraaf kort beschreven problemen 

heeft geresulteerd in een eerste omschrijving van de doelstellingen en 

probleemstelling van het voorgenomen projekt. Deze luiden als voIgt: 

1.3.1. DOELSTELLINGEN VAN HET PROJEKT 

Bij de formulering van de doelstellingen is een onderscheid gemaakt tussen 

'gebruiksdoelstellingen't maatschappelijk en praktisch van aard, en 

'kennisdoelstellingen', gelegen binnen het onderzoek d.w.z. wetenschappe

lijk van aard. 

1. Bijdragen aan een versterking van de positie van het onderzoek voor 

kansarme groepen op het terrein van de ruimtelijke ordening en het 

milieu ter verbetering van de ruimtelijke planning in Nederland. 

2. Bijdragen aan een vergroting van de bruikbaarheid van het konfron

terend planologisch onderzoek voor de groepen waar dit onderzoek 

zich op richt. 

3. Bijdragen aan een vergroting van de kennis van het konfronterend pla

nologisch onderzoek en de daarin optredende specifieke problemen. 

4. Bijdragen aan een vergroting van de wetenschappelijke kwaliteit van 

het konfronterend planologisch onderzoek. 

1.3.2. PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK 

- Hoe kan het onderzoek t.b.v. de kansarme groepen in Nederland, in het 

bijzonder op het terrein van de ruimtelijke ordening en de daarmee ver

bondenmilieuproblematiek verbeterd worden qua methode, aanpak en orga

nisatie in het kader van de dubbele doelstelling ervan: wetenschappe

lijk verantwoord en belanggericht. 

Deze probleemstelling bestaat uit een viertal deelvragen: 

I. Hoe ziet het konfronterend planologische onderzoek in Nederland er

uit? 
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2. Hoe manifesteert zich in dit onderzoek het gesignaleerde spanningsveld 

tussen belanggerichtheid en wetenschappelijkheid? 

3. Welke elementen kenmerken dit spanningsveld? 

4. Hoe kunnen methode, aanpak en organisatie van het konfronterend plano

logisch onderzoek worden afgestemd op het spanningsveld tussen belang

gerichtheid en wetenschappelijkheid om daarmee de wetenschappelijke 

kwaliteit en de bruikbaarheid van het onderzoek voor de betreffende 

groepen te vergroten? 

1.4. TOELICHTING OP DE PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN 

1.4.1. PROBLEEMKADER 

Ruimtelijke ordening is een belangrijke overheidsaktiviteit, die in prin

cipe tot stand komt middels het ruimtelijk beleid van de verschillende 

overheden. 

De begrippen ruimtelijke ordening en ruimtelijk beleid staan dus in el

kaars verlengde en worden gedefinieerd als: het al dan niet ingrijpen 

door overheidsorganen (op resp. nationaal-, provinciaal- en gemeentelijk 

nivo) in de ruimtelijke ontwikkelingen, veelal in de vorm van maatschappe

lijke processen, met het doel deze ontwikkelingen te belnvloeden (I). 

Anderen spreken liever van het ingrijpen door overheden in de ruimtelijke 

strukturen en -vormen van het samenleven in hun funktie en verandering 

(Steigenga, 1973, page 117). 

Uit deze definities blijkt al dat ruimtelijke ordening in ieder geval 

meer is dan het verde len van de schaarse ruimte: het betreft de ruimte

lijke organisatie van de samenleving. Het is een politieke aktiviteit 

waarbij voortdurend sprake is van verschillende, vaak tegenstrijdige 

belangen die tegen elkaar moe ten worden afgewogen. 

De noodzaak tot afweging doet zich m.n. daar voor waar konflikten op

treden of verwacht worden. In dit afwegingsproces dient de sturende en re

gulerende funktie van de ruimtelijke ordening vorm te krijgen. 

Of zoals van den Berg het zegt: 

"Hoe grater de konfliktueuze komponenten in de zogenaamde ruimtelijke 

orde zijn en hoe wijder zij om zich he en grijpen, des te sterker zal de 

ruimtelijke ordening zich willen en kunnen doen gelden" (v.d.Berg, 1981). 

Volgens hem verklaart dit dat praktisch elke maatschappelijke groepering 
-------------------------------------------------------------------------
I. Vrij naar de definitie van de Sektie Planologie van de Akademische Raad 

(SP/AR) 1972 en 1975 en de U+RO nota, Afd. B, THE 1976. 
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voorstander is van ruimtelijke ordening, zij het met verschillende oog

merken en met verschillende mogelijkheden om daar blijk van te geven. 

Ruimtelijke ordening is dus in belangrijke mate een politiek proces, waar

bij vele aktoren (personen, organisaties, instellingen, overheden) en 

belangen zijn betrokken, Deze aktoren en belangen resulteren in evenzovele 

ruimteclaims die in onderlinge konfrontatie en onderhandeling uiteinde

lijk de ruimtelijke inrichting van de samenleving bepalen. 

De overheid neemt aan dit proces op verschillende manieren en in ver

schillende rollen deel; als afweger van diverse belangen (haar politieke 

taak) en als belanghebbende (bijvoorbeeld als grondeigenaar, als uit

voerder of partner in bepaalde afspraken met bijvoorbeeld werkgevers of 

werknemersorganisaties), of zelfs als verzameling van belanghebbenden 

(sektoren, nivo's, verantwoordelijkheden) waarbinnen bovendien talrijke 

tegenstellingen kunnen,bestaan. 

Het karakter en de intensiteit van het overheidsingrijpen in de samen

leving wordt van verschillende zijden verschillend beoordeeld en gewaar

deerd. Men is het er echter over eens, dat het overheidsingrijpen, ook 

op het terre in van de ruimtelijke ordening, zich niet beperkt tot 

koordinatie. 

Het gaat in principe om een komplex geheel van afweging en belangenbe

hartiging, waarvoor eveneens komplexe strukturen ter afstemming en 

koordinatie zijn ontwikkeld. 

Ruimtelijke ordening, als belangrijk onderdeel van het overheidsingrijpen, 

is zo tot een komplex proces geworden, waarin tal van belangen een rol 

spelen en nogal eens konflikteren en waarin de overheid verschillende 

funtkies vervult en verschillende posities inneemt. 

Planning en planologisch onderzoek spelen in dit komplexe proces een 

belangrijke rol. (1). 

I
De rol van het planologisch onderzoek is in verschillende artikelen van 

.. het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (B.R.O.) vastgelegd: B.R.O. 

art. 2; art. 7; art. 30; art. 32. M.n. de artikelen 2 en 7 bevatten aan-

1. Zie ook 1; Ruimtelijke planning: IIde voorbereiding van de ruimtelijke 
ordening; inhoudende: analyse, modelkonstruktie, planontwerpen en pro
grammering met inbegrip van de tijdens de voorbereiding plaatshebben
de besluitvorming in etappes (al dan niet na openbare diskussie)". 
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wijzigingen t.a.v. de opzet en inhoud van dit onderzoek: 

"( ... ) een (voortdurend) onderzoek naar de bestaande toestand in en 

naar de mogelijke en wenselijke ontwikkelingen van de provincie (resp. 

gemeente) mede in verband met die van aangrenzende gebieden". 

In deze artikelen staat in feite dat de overheid in het kader van haar 

ruimtelijk beleid met behulp van planologisch onderzoek zorgvuldig naar 

alternatieven moet kijken (Voogd, 1981). Of anders geformuleerd: 

"het is de taak van het planologisch onderzoek om, vanuit de pluriformi

teit van belangen, keuzesituaties te onderkennen, deze te expliciteren 

(alternative keuzes met voor- en nadelen) en in samenhang daarmee 

keuzekonsequenties (effektiviteit, haalbaarheid, uitvoerbaarheid, rela

ties met ander beleid) te onderkennen en te expliciteren" (van Lohuizen, 

1981). 

De vraag is nu of deze funk tie van het planologisch onderzoek op dit 

moment weI waargemaakt wordt. Immers in de bestaande procedures heeft 

de in het planningsproces ingebrachte pluriformiteit,(2)~o.a. d.m.v. 

bezwaar en beroep. inspraak, pkb e.d., geen betrekking op het planolo

gisch onderzoek (de kenniskomponent). Daarmee komen we tevens bij een 

andere vraag terecht nl. zijn deze methoden ter bescherming c.q. ver

groting van de pluriformiteit dan nog weI effektief? 

Ter beantwoording van deze vragen zou een uitgebreid evaluatieonderzoek 

vereist zijn, een dergelijk onderzoek is niet beschikbaar. 

Er bestaan echter weI onderzoeksresuitatenter beantwoording van deel

vragen en bovendien zijn de vragen ook beantwoordbaar vanuit een be

schouwing van de aard van het planologisch onderzoek, dug vanuit een 

meer theoretische invalshoek (I). (noot zie pag. 9). 

Planologisch onderzoek is een vorm van beleidsgericht onderzoek. 

Dit onderzoek onderscheidt zich op essentiele punten van fundamenteel 

onderzoek. het vindt nl. uitdrukkelijk plaats binnen een bepaald "action 

frame": het heeft tot doel een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan 

het beleid, het vindt plaats in dat kader en het daarmee verbonden normen

en waardepatroon (Weiss/Rein 1982; Hombrink/Jacobs 1979). Veelal is deze 

verbinding ook materieel in de zin dat onderzoek eh beleid funktioneren 

-----------------------------------------------------------------------
2. Er wordt gesproken van ingebrachte pluriformiteit. omdat de overheid 

bij ter visie legging en inspraakprocedure pas naar buiten treedt 
met haar voornemens en pas op dat moment de door haar gesignaleerde 
en geinstitutionaliseerde belangen konfronteert met het volledige 
belangenspektrum in de samenleving. 
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binnen eenzelfde dienst. al dan niet in afzonderlijke afdelingen (Bierman/ 

Hol/Verdenius, 1979). 

De relatie tussen onderzoek en beleid stelt duidelijk grenzen aan de 

inhoud van het planologisch onderzoek en de probleemsignalering in dat 

kader (Steigenga, 1973). Wat als een probleem wordt beschouwd is direkt 

afhankelijk van het gehanteerde, of geldende normen en waardenpatroon; 

wat voor de een een groot probleem i~ hoeft dat voor een ander helemaal 

niet te zijn (Hoogerwerf, 1978). 

Zelfs bij een grote mate van direkte onafhankelijkheid blijft het plano

logisch onderzoek uit de aard ervan gebonden aan het "action frame" van 

het beleid. De steeds opnieuw oplaaiende diskussie over de relatie tussen 

onderzoek en beleid in de ruimtelijke ordening moet als een bevestiging 

van dit beeld worden beschouwd (Hombrink/Jacobs, 1979). De gesignaleerde 

kwalitatieve, technische en organisatorische gebreken in deze relatie 

doen aan dit principe niets af (2). 

Tegen de achtergrond van de verschillende funk ties van de overheid in 

het planningsproces en de specifieke aard van het beleidsgericht plano

logisch onderzoek moet koncentratie van het planologisch onderzoek bij 

de overheid strijdig worden geacht met het politiek en pluriform karak

ter van de ruimteIijke ordening. 

Het in het kader van ~e demokratisering van de ruimtelijke ordening ont

wikkelde inspraaksysteem blijkt geen oplossing te kunnen bieden voor 

het ontbreken van pluriformiteit in het planologisch onderzoek. Van ver

schillende zijde worden sterke twijfels geuit t.a.v. de adequaatheid 

van dit systeem, althans in het licht van de geformuleerde doelstellingen 

ervan. Deze twijfeis worden bevestigd door verschillende in de afgelopen 

jaren uitgevoerde evaluatie-onderzoeken (o.a. Korsten 1979; Kalk 1977, 

1980; Coops en Knoers 1982). Deze twijfels worden hier onderschreven 

omdat een essentieel aspekt in dit inspraaksysteem ontbreekt, nl. de 

pluriformiteit in kennisontwikkeling ter ondersteuning van inspraak en 

1. Omdat het in dit hoofdstuk om een introduktie van de probleem- en 
doelstellingen gaat wordt hier slechts kort op deze vragen ingegaan, 
in hoofdstuk 3 komt deze problematiek uitgebreider aan de orde. 

2. O,a. Rapport van de verkenningskommissie "Onderzoek van belang voor 
het Ruimtelijk Beleid" I s-Gravenhage, maart 1977; de door de kommissie 
gekonstateerde knelpunten in de relatie tussen onderzoek en beleid 
en de daarop geformuleerde aanbevelingen zijn vooral technisch en 
organisatorisch van aard. 
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participatie. 

Het politiek en pluriform karakter van de ruimtelijke ordening maken een 

weerspiegeling daarvan,zowel in planning als in het daarbij te gebruiken 

planologisch onderzoek,noodzakelijk. De verschillende betrokken belangen 

(~groepen) moe ten in principe de mogelijkheid hebben om hun ruimte- en 

ruimterelevante klaims te ondersteunen met op deze belangen gericht plano

logisch onderzoek en deze m.b.v. dit onderzoek te vertalen in termen van 

planning en beleid. 

Inspraak en participatie zijn geen vervanging van onderzoek, evenmin als 

ambtelijk of bestuurlijk overleg onderzoek vervangen. Ook omgekeerd geldt 

trouwens, dat onderzoek niet kan worden beschouwd als: "surrogaat" voor 

inspraak en participatie (v.d.Berg 1981). Zeer zeker niet als men in

spraak en participatie beschouwd als stadia in een ontwikkelingsproces 

naar medezeggenschap en medeverantwoordelijkheid. 

In zoln proces moet de ontwikkeling van kennis en informatie gericht op 

de specifieke situatie en belangen van de participanten een belangrijke 

plaats krijgen. Deze kennis en informatie vormt nl. de basis voor oor

deelvorming en kommunikatie in zo'n proces. 

Hieruit volgt,dat naarmate de ruimtelijke ordening en planvorming meer 

bepaald wordt door inspraak, participatie, overleg, onderhandeling e.d. 

(naast de interne ambtelijke, deskundige en bestuurlijke wilsuitingen), 

het (planologisch) onderzoek zo ingericht dient te worden, dat het zich 

richt op het verschaffen van bovenbedoeide inzichten en kennis t.a.v. 

de daar aangeduide keuzesituaties ter ondersteuning van en in antwoord 

op gerichte vragen vanuit inspraak, participatie, overleg, onderhande

ling e.d., hetzij als begeleiding vanuit de planningsdienst zeIf, echter 

in speciaal voor dit doel bestemde onafhankelijke afdelingen, hetzij 

als kontra-expertise door of voor de 'andere partij(en)'. 

§2~~EY~EE~E~: vanuit het politiek en pluriform karakter van de ruimte

lijk ordening, de in dat kader geformuleerde doelstellingen en de ver

werking daarvan in aanwijzigingen t.a.v. het planologisch onderzoek in 

het B.R.O. is het gewenst, dat naast inspraak en participatie een grotere 

verscheidenheid aan belanggericht planologisch onderzoek gerealiseerd 

wordt met een duidelijker betrokkenheid op de plannings- en beleids

processen. Deze grotere verscheidenheid aan belanggericht planologisch 

onderzoek kan zo een bijdrage leveren aan een stelselmatige voortzetting 

en ontplooiing van de demokratisering in de ruimtelijke ordening. 
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Door het opheffen van grote verschillen in geinformeerdheid t.a.v. de 

problematiek tussen de verschillende betrokkenen en de overheid kan een 

dergelijk model tevens bijdragen tot het wegnemen of verminderen van op 

dit moment geldende belemmeringen om daadwerkelijk deel te nemen aan in

spraak- en participatieprocedures. 

In een dergelijk model zal de aandacht zich in het bijzonder moeten 

richten op die groepen en belangen die, gezien hun maatschappelijke 

positie, de minste mogelijkheden hebben om zich de benodigde kennis en 

informatie te verschaffen of om zelf onderzoek te verrichten danwel te 

laten verrichten. Dit zijn veelal die groepen die oak uit andere hoofde 

worden aangeduid als kansarme of onderliggende groepen en daarnaast 

algemeen maatschappelijke belangen die door bepaalde groepen worden ver

dedigd omdat ze steeds opnieuw in het gedrang komen zoals bijv. het 

milieubelang. 

Voor een aktieve participatie in de besluitvorming is belanggericht onder

zoek noodzakelijk. 

\ Zo zien we dat t.a.v. de ruimtelijke ordening verschillende belangenorga-

I nisaties; sektordepartementen en grote ondernemingen beschikken over eigen 

! afdelingen (planologisch)onderzoek (Planologisch adressenboek NIROV PSC/TNO 

1980). Voor kleinere, evt. incidentele belangengroepen binnen de bevolking en voor 

bepaalde algemeen maatschappelijke belangen ontbreken deze voorzieningen 

I veelal en zijn er geen middelen om onderzoek in opdracht uit te doen if voeren. In zo'n situatie rekent de overheid dit onderzoek tot haar taken: 

I 'zij komt immers op voor de zwakkeren'. Daarmee grijpt de overheid echter 

I boven haar macht, gezien het karakter van dit onderzoek en de wijze waar

op dit momenteel plaats vindt en tevens gezien de verschillende funkties 

die de overheid in het planningsproces inneemt,kan zij de gewenste pluri

formiteit in het planologisch onderzoek niet waarborgen. Steeds opnieuw 

blijkt bij de presentatie van beleidsvoornemens, dat belangrijke knel-
"" /. y.' .' .--.",.':" ,."-- ,-, .,'--Y~_,_"" .',"'.'' __ '"'."" \'~.C"''1,A-h',-~''...,_,"''~ ,-~'''-.,~,,' t""'j''''---''''-Y_'''''J~'''~",_J'''''~i''¥_''''. __ 

, informatie niet'up to date' is, de problemati-
~ _____ '_'~V~'_~_.' __ ~" __ "C_'~'''~~''_~'";~~''~'~ 

se digisendebezwarenuitdesamenlevinggrootzi n ziehfdt.3). Een 

andere organisatie van het planologisch onderzoek zou een bijdrage kunnen 

leveren aan de oplossing van deze problemen. Naast onderzoek door of in 

opdracht van de overheid moet plaats ingeruimd worden voor onderzoek 

door of in opdracht van specifieke belangengroepen. Verschillende 

van deze initiatieven in de afgelopen jaren hebben de wezenlijke aanvul

lende betekenis van dit onderzoek aangetoond (Oosterschelde, Markerwaard, 

Flevospoorlijn, Amelisweerd, en diverse bodemvervuilingaffaires). 
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Oak bij deze aptie kunnen op dit moment echter vraagtekens worden ge

plaatst. Hiervoor werd reeds gesignaleerd dat juist de laatste tijd 

van verschillende zijden sterke twijfels worden geuit t.a.v. de waarde 

en effektiviteit van de geinstitutionaliseerde inspraak en participatie

systemen (Kalk 1977, 1980; Korsten 1980; P.O.N. 1981; RARO 1981; 

Bierman/Hol/Verdenius 1981). In dezelfde lijn kan men zich afvragen of 

een grotere verscheidenheid aan belanggericht planologisch onderzoek 

de beperkingen van het huidige demokratiseringsmodel weI kan overschrij

dent of niet weer een element aan het al zo omvattende planningsproces 

wardt toegevoegd,dat en meer tijd en meer geld kost en anderzijds de 

betrokkenen de illusie van medezeggenschap verstrekt terwiji er effek

tief nauwelijks sprake van is en op die manier zelfs het tegenoverge

stelde wordt bereikt. Daartegenover kan men stellen dat juist de kom

plexiteit van het planningsproces en de huidige problemen t.a.v. in

spraak en participatie verdere procedure1e stappen vereisen en kwali tatief 

hoogstaande anderbouwing daarvan d.m.v. onderzoek, dat dan voor aIle 

betrokkenen toegankelijk moet zijn en bruikbaar. 

Bij zo'n beoordeling van de aktuele problemen m.b.t. de ruimtelijke 

planning zijn de doelstellingen die men hanteert van groot belang, norma

tieve elementen (mens- en maatschappijvisies) zijn bij de bepaling daar

van van doorslaggevende betekenis. 

Deze beoordelingsproblematiek heeft in de orienterende fase van het 

projekt een belangrijke rol gespeeld en wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid 

aan de orde gesteld. 

Als uitgangspunt voor dit projekt geldt: indien men vooropstelt dat 

ruimtelijke ordening een politieke zaak is die eenieder aangaat, is 

het tevens van groot belang, dat iedereen daarbij zoveel mpgelijk wordt 

betrokken en mogelijkheden heeft om effektief in het planningsproces 

te participeren en zijn/haar belangen en visies daarin zo goed mogelijk 

worden verdiskonteerd. 

Dit uitgangspunt impliceert een positieve opstelling t.o.v. een verder

gaande demokratisering van de ruimtelijke ordening en het zoeken naar 

mogelijkheden om daaraan een bijdrage te leveren. Deze bijdrage wordt 

hier gezocht in de verbetering van de kennisontwikkeling voor groepen 

in de samenleving waarvoor het (wetenschappelijk) onderzoek nag steeds 

slecht toegankelijk is en daarmee onvoldoende afgestemd op de problemen 

van die groepen. Echter naast maatschappelijke verschillen in toeganke

lijkheid van kennis spelen bijvoorbeeld ook machtsverschillen een grote 
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rol. Deze machtsverschillen zelf worden weer bepaald door een komplex ge

heel van faktoren. De verschillen in mogelijkheden van verschillende " 

groepen om hun belangen een rol te Iaten spelen in de beleidsbepaling en 

de ondersteuning daarvan d.m.v. kennis zijn ook een uiting van deze 

machtsverschil1en. 

Ret objekt van onderzoek van dit projekt; het 'konfronterend pianologisch 

onderzoek' stelt zich ten doel om d.m.v. kennisontwikkeling een bijdrage 

te leveren aan de beiangenartikulatie van kansarme groepen in het plan

ningsproces (een nadere toelichting op dit begrip treft men aan in hfdt.2). 

Realisatie van deze doelstelling is o. i. gebaat bij'een goede kwalitei t 

van dit onderzoek. 

Tenslotte willen wij ernog op wijzen, dat met deze vraagstelling geens

zins de stelling wordt verkondigd dat beter onderzoek het overheids

handelen zal verbeteren, dat is immers geen wetenschappelijk proces maar 

een politiek proces. In dit politieke proces vormt kennis een van de 

instrumenten waarover de 'participanten beschikken om belangen te verde

digen. Goede kennis 1evert daarmee een bijdrage tot verheldering van het 

po1itiek karakter van dit proces en kan op die wijze ten dienste staan 

van een verdere demokratisering. Met deze opmerkingwordt a1 eiligzins vooruit

gegrepen naar hfdst. 3 waar dit punt uitgebreid aan de orde komt. 

1.4.2. PRAKTIJKPROBLEEM 

In deafgelopen jaren zijn op verschillende manieren en vanuit verschi1-

lende achtergronden initiatieven gestart ter vergroting van de toeganke

lijkheid van het wetenschappelijk onderzoek voor groepen in de samen

leving die, door hun maatschappelijke positie, daarvan in het verleden 

veelal verstoken bleven. Dit onderzoek wordt op verschillende manieren 

aangeduid: a1ternatief onderzoekj onderzoek voor kansarme of onderlig

gende groepen; maatschappelijk gericht onderzoek en ook weI met de term 

aktie-onderzoek. Een van de terreinen waarop nit onderzoek zich richt 

is de ruimtelijke ordening en de milieuproblematiek. 

Op de universiteiten en hogescholen wordt in beperkte mate toegepast 

wetenschappeIijk onderzoek verricht t.b.v. bepaalde belangen en belangen

groepen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat zoals bijvoorbeeld 

het geval is bij kontraktre$earch. Bij dit onderzoek zijn zowel medewer

kers als studenten betrokken. Deze incidentele aktiviteiten kunnen in 
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toenemende mate gekoordineerd worden door de wetenschapswinkels, die 

zich inmiddels een vaste plaats hebben verworven op de meeste universi

teiten en hogescholen in Nederland. 

Een ander initiatief is de oprichting van bemiddelings- en informatie 

instituten: de zogenaamde Instituten voor Maatschappelijk Gericht Onder~ 

zoek (IMGO). Ook deze instituten trachten t.b.v. kansarme groepen gebruik 

te maken van het onderzoekpotentieel van de universitaire instellingen en 

daarnaast van overheids- en semi-overheidsinstellingen zoals ETl's, 

PPD's, TNO e.d. 

Daarnaast wordt ook toegepast onderzoek op dit terrein verricht door 

provinciale opbouworganisaties en instellingen als Werkgroep 2000 en in 

beperkte mate bij grotere belangenorganisaties bijv. op het terrein van 

de milieubescherming of de landbouw (Provin.cialeMilieufederaties; 

stichting Natuur en Milieu; Vereniging Milieudefensie; Vereniging tot 

behoud van het Ijsselmeer; Werkgroep Eemsmond, Boerengroep etc.). 

Al dit onderzoek is erg verschillend van aard, inhoud, doelstellingen, 

methode en toepassing en tevens wat betreft de plaats en betekenis ervan 

in de besluitvorming. 

Ret ontbreekt aan een overzicht van de omvang en betekenis van dit onder

zoek, zoals dat bijvoorbeeld bestaat voor het planologisch onderzoek 

van of in opdracht van de overheid, inklusief enig daarmee verwant onder

zoek (PSC/TNO-inventarisatie 1976 en 1980). Bovendien kent dit onderzoek 

nog een groot aantal methodologische en organisatorische problemen juist 

als gevolg van het korte bestaan en de grote diversiteit ervan. Uit een 

oogpunt van doelmatigheid, mRn. in verband met de beperkte middelen en 

mogelijkheden van dit onderzoek op dit moment moet een systematische visie 

op methode, aanpak en organisatie zeker wenselijk worden geacht. 

Daartegenover heeft a1 dit onderzoek gemeenschappelijk, dat het zich 

orienteert op de belangen van de groepen die bij de betreffende instel

lingen aankloppen om daarmee een bijdrage te leveren aan de artikulatie 

van de belangen van die grQepen in de besluitvorming, bijvoorbeeld op 

het terrein van de ruimtelijke ordening of het welzijn. Dergelijk onder

zoek zal qua methode, aanpak en organisatie derhalve gericht moeten zijn 

op de belangen van en het gebruik door de doelgroepen. Tegelijkertijd 

zal het echter aan bepaalde wetenschappelijke voorwaarden moeten voldoen, 

waardoor het o.m. mogalijk wordt am, in het kader van de besluitvorming, 
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onderzoeksresultaten met een op die besluitvorming afgestemde geldigheid 

en betrouwbaarheid te verkrijgen, deze met andere resultaten te kunnen 

vergelijken en ten opzichte daarvan te kunnen beoordelen. 

Voor een besluit behoeft men een fundament; om te kommuniceren moet men 

elkaar kunnen verstaan. In dergelijke situaties gaat het nl. niet aIleen 

maar om het naast elkaar plaatsen van opinies en standpunten, maar tevens 

om een in relatie daartoe aandragen van gefundeerde kennis en inzichten 

en een daarop gebaseerde oordeelsvorming. 

Het zal duidelijk zijn dat dergelijk onderzoek dUB ook niet slechts ge

richt moet zijn op specifieke belangen op zich, maar ook op het beleid 

waarin die belangen een rol willen en moe ten kunnen spelen: dat is het 

kader waarbinnen de zaken bespreekbaar dienen te worden gemaakt. Dit 

betekent dat er dus netzomin sprake kan zijn van enge belanggebondenbeid 

in de zin van pleitonderzoek of advisering, als van uitgesproken belangen

onafhankelijk onderzoek. Bij voorkeur spreken wij danook van onderzoek, 

dat niet gebonden is aan; maar gericht is op bepaalde belangen c.q. 

belangengroepen, oftewel van 'belanggericht' wetenschappelijk onderzoek 

i.p.v. 'belanggebonden' wetenschappelijk onderzoek. 

Uit het voorgaande komt nu duidelijk het spanningsveld naar voren dat 

dit belanggericht wetenschappelijk onderzoek kenmerkt: een spannings

veld tussen enerzijds de kenmerken en eisen van wetenschappelijkheid 

en anderzijds de kenmerken en eisen van doelmatigheid voor de opdracht

gevers/gebruikers, zowel voor rechtstreeks gebruik door henzelf als 

indirekt via doorwerking ervan in het beleid van de overheid. 

De doelmatigheid heeft een duidelijk politieke dimensie gezien de 

'belanggerichtheid' van het onderzoek; het gaa~ meestal om een behoefte 

aan een kombinatie van inhoudelijke en strategische deskundigheid t.b.v. 

bepaalde belangengroepen die in bepaalde situaties met elkaar gekonfron

teerd worden en in konflikt kunnen geraken zoals bijvoorbeeld: bewoners 

t.o.v. gemeente. 

Het hier gesignaleerde spanningsveld is kenmerkend voor het zgn. "ge

bruikgericht" onderzoek: onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling 

van kennis t.b.v. een kennisextern doel (van Lohuizen 1977; van Lohuizen/ 

Ruigrok 1980). 

In het koncept van gebruikgericht onderzoek wordt er vanuit gegaan, dat 

onderzoek een bijdrage dient te leveren aan de vorming, bepaling en uit

voering van het beleid van de opdrachtgevers/gebruikers. 
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Dit onderzoek is gericht op de strategische positie van de opdrachtgevers/ 

gebruikers, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid resp. 

die van de opdrachtgevers/gebruikers. De inrichting van het onderzoek en 

de daaruit verkregen informatie worden zoveel mogelijk toegesneden op de 

behoefte eraan (een specifiek probleem, een specifieke beleidsvraag etc.). 

Gebruiksgericht onderzoek dient derhalve een doelgerichte aktiviteit te 

zijn, die moet worden afgestemd op de aard, de inhoud en het ritme van 

plannings- en beleidsprocessen, die wordt geeffektueerd o.a. met behulp 

van wetenschappelijke methoden en die voldoet aan zekere wetenschappelijke 

normen. 

In dit tgebruiksgericht t of nog specifieker tbelanggericht t onderzoek 

wordt het zojuist genoemde spanningsveld dus bewust opgeroepen en als zo

danig erkend! De relatie tussen het (wetenschappelijk) onderzoek enhet 

(eventuele) gebruik of de toepassing ervan maakt expliciet deel uit van 

de overwegingen m.b.t. de keuze van de methode, aanpak en organisatie 

van het onderzoek. 

Eigenlijk doet dit spanningsveld zich voor bij aIle vormen van weten

schappelijk onderzoek, maar is om verschillende redenen niet overal even 

sterk voelbaar of zichtbaar (zie verder hoofdstuk 3). 

Dit spanningsveld wordt in principe zeer goed zichtbaar bij onderzoek

instellingen die een duidelijk politiek engagement tonen, d.w.z. hun 

werk specifiek rich ten op bepaalde belangen of belangengroepen. 

Dit geldt duidelijk voor instellingen die werkzaam zijn op het terrein 

van het wetenschappelijk onderzoek voor kansarme groepen, zoalsde weten

schapswinkels en IMGO's. Juist door dat politiekengagement vinden de 

gebruikers de weg naar dez"e instellingen. Tegelijkertijd wi! dit onder

zoek aanspraak maken op eenwetenschappelijke identiteit, deze moet de 

methodologische kwaliteiten van het onderzoek garanderen. 

Zowel aan de eisen van belanggerichtheid als aan de eisen van wetenschappe

lijkheid dient in voldoende mate beantwoord te worden om uiteindelijk 

aan de doelstellingen van het onderzoek te voldoen. Teveel nadruk op 

een van beide aspekten ten koste van het andere, bijvoorbeeld een te 

grote identificatie van de onderzoekers met de gebruikers of een te 

afstandelijk traditioneel wetenschappelijke opstelling, kunnen het uit

eindelijk nut van het onderzoek aanzienlijk doen verminderen. 
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Deze problematiek van het spanningsveld speelt op vele terreinen van 

onderzoek (sociaal-beleidsonderzoek, innovatie-onderzoek, onderzoek van 

wetenschapswinkels etc.) en er bestaan evenzovele opvattingen c.q. stro

mingen t.a.v. de verwerking ervan in methoden van onderzoek. De diskussie 

hierover is recent van verschillende zijden opnieuw aangewakkerd nu steeds 

makkelijker gekonstateerd kan worden hoe tal van zgn. neutrale of objek

tieve wetenschappelijke methoden worden gebruikt voor, of hebben bijge

dragen tot ontwikkelingen waarvan steeds mee.r wordt onderkend, dat er 

grote maatschappelijke nadelen aankleven, zoals de aantasting van het 

milieu en de volksgezondheid en daarmee het voortbestaan van ons huidige 

eko-systeem ernstig bedreigen. (I) 

Juist gezien de wetenschapsexterne doelstellingen van het onderzoek voor 

kansarme groepen en gezien de gewenste doelmatigheid van het onderzoek 

in het licht van deze doelstellingen verdient deze problematiek grote 

aandacht. Ret gaat daarbij niet in eerste instantie om de vraag naar de 

bepaling van de doelstellingen op zich, maar juist om de keuze van een 

bepaalde onderzoeksaanpak, -methode en -organisatie in relatie tot die 

gegeven doelstellingen en afgestemd op de eisen van de betrokkenen. 

Deze eisen zijn zowel vanuit de wetenschap (methodologie) als vanultnet 

gebruik (de praktijk, het beleidsterrein, de (politieke) situatie van 

de gebruikers e.d.)te formuleren. 

Ret zijn deze e~sen en degevolgen daarvan voor de methode, aanpak en 

organisatie van het onderzoek (m.n. het konfronterend planologisch onder

zoek) die in dit projekt centraal staan. Het onderzoek zal gericht zijn 

op het opsporen van deze eisen en gevolgen. 

(1) Vgl. bijvoorbeeld het recent initiatief van de "club van Nijmegen" tot 
een kritische bezinning op de ontwikkeling van de wetenschap en haar 
toepassing; zij hebben een manifest uitgegeven onder de titel: "Weten
schap en de bedreigde menselijk toekomst", Hoefnagels c.s., Nijmegen 
maart 1982, of de reeds langer bestaande 'kritische' wetenschapsakti
viteiten in het kader van het W & S onderwijs en onderzoek aan de 
universiteiten, waarin gezocht wordt naar praktische alternatieven. 
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2. KONFRONTEREND PLANOLOGISCH ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK 

2.1. INLEIDING 

Dit hoofdstuk doet verslag van een eerste globale verkenning van het ob

jekt van onderzoek van dit projekt: de praktijk van het konfronterend 

planologisch onderzoek in Nederland. 

Ret moet inzicht geven in de aard en de breedte van het terrein van kon

fronterend planologisch onderzoek en aanknopingspunten bieden voor de 

strukturering van het vervolgonderzoek (hoofdstuk 4). 

Allereerst zal in par. 2.2. het begrip konfronterend planologische onder

zoek nader worden gedefinieerd en toegelicht en in zijn algemeenheid iets 

worden gezegd over de plaatsen waar dit onderzoek wordt verricht. 

In par. 2.3. wordt ingegaan op de praktijk van het maatschappelijk ge

richt onderzoek, waarvan het konfronterend planologisch onderzoek deel 

uit maakt, en zal nader ingegaan worden op twee belangrijke instellingen 

op dit terrein nl. de wetenschapswinkels en de Instituten voor Maatschappe

lijk Gericht Onderzoek (IMGO). In die paragraaf zal ook kort aandacht be

steed worden aan de toekomstperspektieven van deze vorm onderzoek, m.n. 

die van de wetenschapswinkels en IMGO's, omdat een van de doelstellingen 

van dit projekt in dat kader is geformuleerd. 

In de daarop volgende paragraaf (2.4.) wordt ingegaan op de inventari

satie van potentiele instellingen voor 'konfronterend planologisch onder

zoek'. Ret overzicht van deze instellingen is als bijlage I aan dit rap

port toegevoegd. 

Ret hoofdstuk eindigt met een korte toelichting op het overzicht van de 

literatuur m.b.t. 'maatschappelijk gericht'onderzoek. Dit overzicht is 

opgenomen in bijlage 2 van dit rapport. 

Gezien de voor het vooronderzoek beschikbare tijd zijn de inventarisaties 

weliswaar globaal gebleven, maar desalniettemin voldoende bruikbaar voor 

de nadere uitwerking van de onderzoeksopzet. Deze onderzoeksopzet is op

genomen in hoofdstuk 4. 

2.2. KONFRONTEREND PLANOLOGISCR ONDERZOEK 

De term "korifronterend planologisch onderzoek" is geinspireerd op een 

tekst van Steigenga (1973) over de funktie van hetuniversitaire onder-
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zoek Lb.v. de ruimtelijke planning in de relatie tussen onderzoek en 

beleid (voor een behandeling van deze tekst wordt verwezen naar het 

volgende hoofdstuk). Steigenga beschrijft daarin de mogelijkheid van het 

universitaire onderzoek om, door de betrekkelijk onafhankelijke positie 

t.o.v. het beleid, te funktioneren als het "kritisch geweten" van de 

samenleving en daardoor in "konfrontatie" te kunnen treden met de kennis 

die ontwikkeld en verspreid wordt vanuit de beleidsorganen (Steigenga 

1973, pag. 123-128). Het gaat daarbij om de produktie van kennis die bij 

de beleidsorganen ontbreekt of niet gebruikt wordt, waardoor een onvol

ledig beeld ontstaat t.a.v. de in het geding zijnde problematiek, het

geen een goede oordeelsvorming en politieke besluitvorming nadelig be

invloed. 

Ander onderzoek, onafhankelijk van het beleid, dient de noodzakelijke 

breedte en pluriformiteit van de beleidsinformatie te waarborgen. 

Vanuit die gedachte wordt hier gebruik gemaakt van de term 'konfronterend 

planologisch onderzoek' . Deze term staat voor (wetenschappelijk) onder

zoek op het terre in van de ruimtelijke ordening en de daarmee verbonden 

milieuproblematiek, gericht op bepaalde belangen en daarvoor opererende 

belangengroepen buiten de overheid, verricht door of aan instellingen 

die een onafhankelijke positie innemen Lo.v. de overheid of op z'n 

minst t.o.v. het ruimtelijk beleid van de overheid (bijv. universiteiten, 

wetenschapswinkels, organisaties als Wergroep 2000 e.d.). 

Kenmerkend voor de belangengroepen. waarop dit onderzoek zich richt. is 

dat zij zelf niet over middelen of mogelijkheden beschikken om onderzoek 

te verrichten of te latea verrichten door bijv. adviesburo's of andere 

gevestigde onderzoeksinstellingen op momenten dat zij daar behoefte aan 

hebben. Het kan daarbij gaan om bepaalde problemen waar zij plotseling 

mee gekonfronteerd worden (bijv. een kalamiteit in een bedrijf gevestigd 

in of nabij een woonwijk) of om planningsmaatregelen van de overheid 

(besternming van een weg. woonwijk of industrieterrein in een belangrijk 

natuurgebied). waaraan zij iets willen doen en daarvoor behoefte hebben 

aan bepaalde kennis en informatie o.a. uit wetenschappelijk onderzoek. 

Juist op het terrein van de ruimtelijke ordening manifesteren zich de 

pluriformiteit van belangen en de daaruit voortkomende tegenstellingen 

en konflikten zeer duidelijk. Maar ook de problemen om deze pluriformi

teit 'adequaat' tot uitdrukking te laten komen in de procedurele en 

juridische kaders van de ruimtelijke ordening treden steeds opnieuw naar 

voren. 
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Rorizonta1e en vertikale ambte1ijke koordinatie, bezwaarprocedures, in

spraak lijken steeds opnieuw juist op die pluriformiteit vast te lopeno 

Zoa1s in het voorgaande hoofdstuk a1 betoogd,ontbreekt in deze modellen 

een belangrijke schake1 die ervoor moet zorgen dat die p1uriformiteit 

ook objekt van politieke bes1uitvorming wordt n1. de pluriformiteit in 

kennisontwikkeling. Gezien het karakter van die ontwikkeling en de in 

het geding zijnde belangen, tegenstellingen en konflikten lijkt de eis 

van pluriform onafhankeUak,t.o.v. elkaar en t.o.v. het beleid, 

belanggericht p1anologisch onderzoek danook al1eszins reeel. 

Ret konfronterend planologisch onderzoek vervult een rol in dit kader 

en richt zich daarbij in het bijzonder op de zgn. kansarme belangen 

en groepen. 

Enkele overige algemene kenmerken van het konfronterend plano1ogisch 

onderzoek geven wij hieronder. 

Ret konfronterend planologisch onderzoek is in principe niet gebonden 

aan een bepaald plannivo (gemeente, provincie, rijk). Ret is echter 

waarschijnlijk dat, evenals bij :inspraak en participatie, de nadruk 

zal komen te liggen op het lok~·.nivo. Dat is immers het nivo waarop 

de bevolking uiteinde1ijk gekonfronteerd wordt met 'de ruimtelijke 

ordening', de effektuering van plannen in ruimtelijke maatregelen en 

het ruimtelijk gedrag van anderen. 

Kenmerkend voor het konfronterend planologisch onderzoek is verder, dat 

dit onderzoek zich niet beperkt tot de planning en uitvoering van het 

overheidsbeleid m.b.t. de ruimtelijke ordening. Ook het (ruimte1ijk) 

beleid van andere aktoren (bijv. de uitbreiding van een bedrijf) kan ob

jekt van of aanleiding tot onderzoek zijn. 

En tens lotte is konfronterend planologisch onderzoek niet gebonden aan 

een planprocedure of de voorbereiding van bepaalde beleidsmaatregelen 

van de overheid, zoals bijvoorbeeld bij inspraak het geval is. Ret 

initiatief voer dit onderzoek ligt niet bij de overheid, maar 

bij de vertegenwoordigers of bepleiters van het betrokken belang. De 

inzet van de resultaten van konfronterend planologisch onderzoek door 

een groep burgers kan dan bijv. leiden tot de start van een nieuwe plan

procedure of de wijziging van een hinderwetvergunning, de aanleg van een 

geluidswal langs een snelweg, de beperking van het vervoer van gevaar-

lijke stoffen op een bepaalde route, het behoud en de bescherming van 

een natuurgebied, de wijziging of uitbreiding van een p1anologische 

kernbeslissing of de wijziging van een bestemmingsplan of een traceplan etc. 
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~~~~~~~~~~~: konfronterend planologisch onderzoek is dus onderzoek op 

het terrein van de ruimtelijke ordening en de daarmee verbonden milieu

problematiek, dat beoogt kontra-expertise te leveren of andere ontbreken

de kennis te produceren ter ondersteuning van de deelname van bepaalde 

belangengroepen aan de besluitvorming, of ter onderbouwing van de kritiek 

van die groepen op de bes.luitvorming en staat alszodanig veelal tegen

over het aan de beleidszijde uitgevoerde (plannlogisch) onderzoek. 

Ret konfronterend planologisch onderzoek maakt deel uit van de jonge prak

tijW van maatschappelijk gericht wetenschappelijk onderzoek t.b.v. kans

arme of onderliggende groepen in de samenleving, waarvoor het weten

schappelijk onderzoek lange tijd nauwelijks toegankelijk is gebleven en 

waarvoor nog steeds noodzakelijke voorzieningen op dit gebied ontbreken. 

Op verschillende plaatsen zijn initiatieven tot het ontwikkelen van deze 

onderzoekspraktijk opgenomen. 

In beperkte mate wordt onderzoek in dit kader verricht op universiteiten 

en hogescholen, veelal gekoordineerd vanuit wetenschapswinkels. 

Los van de universiteiten zijn enkele met wetenschapswinkels vergelijk

bare instellingen opgezet: de zgn. Instituten voor Maatschappelijk Ge

richt Onderzoek. Beide instellingen worden in de volgende paragraaf be

sproken. 

Ook bij andere instellingen als de provinciale opbouworganisaties en bijv. 

Werkgroep 2000 wordt enig konfronterend planologisch onderzoek verricht. 

En verder komt in beperkte mate onderzoek in deze sfeer tot stand bij 

grotere belangenorganisaties bijvoorbeeld op het terrein van de landbouw 

of de milieubescherming (Provinciale Milieufederaties. Stichting Natuur 

en Milieu, Vereniging Milieudefensie, Vereniging tot behoud van het 

IJsselmeer, Werkgroep Eemsmond, de Boerengroep etc.). 

Tot zover de nadere omschrijving van het konfronterend planologisch on

derzoek. In de volgende paragraaf zal nu ingegaan worden op de praktijk 

van het maatschappelijk gericht wetenschappelijk onderzoek waarvan het 

hier besproken onderzoek deel uitmaakt. 

2.3. DE PRAKTIJK VAN RET I~~TSCHAPPELIJK GERICRT' ONDERZOEK 

2. 3. I. ALGEMEEN 

Ret wetenschappeIijk onderzoek gericht op 'kansarme-' of 'onderliggende' 

groepen, ook weI aangeduid als 'maatschappelijk gericht' wetenschappelijk 
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onderzoek of 'Wetenschap & Samenleving ' onderzoek, is een jonge weten

schapspraktijk waarin sinds enkele jaren een sterke groei en ontwikke

ling waarneembaar is. 

Of schoon de eerste geluiden van wetenschapskritiek en pleidooien voor 

sturing van wetenschap in maatschappelijk wenselijker banen al dateren 

van na de eerste wereldoorlog, hebben pas de ontwikkelingsimpulsen van 

de demokratiseringsbeweging in de jaren zestig een zodanige groei moge-

lijk gemaakt dat nu gesproken kan worden van een nieuwe wetenschaps'prak

tijk' (Boers 1981). Deze praktijk is vooral tot ontwikkeling gekomen op 

universitaire instellingen in het kader van het 'projektonderwijs' 

(Jacobs 1978) en het Wetenschap & Samenlevingonderwijs en -onderzoek 

(zie lit. overzicht bijlage 1) en in geringe mate ook daarbuiten, 

(Vereniging van Wetenschappelijk Onderzoekers (VWO) en Bond voor Weten

schappelijke Arbeiders (BWA) thans Vereniging van Wetenschappelijke Werkers). 

Kenmerkend voor deze wetenschapspraktijk is de principieel maatschappe

lijke orientat.ie ... erv~n, die tot uitdrukking komt in het uitgangspunt, 
,""" - , 7 __ - -" _. '"--" 

dat de inhoud en ontwikkelingsdynamiek van dergelijk onderzoek niet op de 
_.~, ___ "'v _" ___ • _____ .. -~ ._, . - - , " '" • , 

eers"te,plaats bepaald worden in een wetenschaps-intern kader, maar juist 

11 primairdoor de op een bepaalde moment konkreet bestaande maatschappelijke 

II problelJ1en. Problemen waarmee bepaalde groepen in de samenleving worden 

gekonfronteerd of die door hen worden gesignaleerd en waarvoor zij op

lossingen zoeken en daartoe behoefte hebben aan wetenschappelijke- en 

technische kennis. 
7'--W";"","_'-_~, ,-'_t,_.'!:'., ''''"'"; _, '_,d_''. 

Deze praktijk richt zich daarbij in het bijzonder op die groepen in de 

samenleving die, gezien hun maatschappelijke positie, de minste middelen 

en mogelijkheden hebben om zich de benodigde kennis en informatie te 

verschaffen danwel onderzoek te laten verrichten. Dit zijn meestal de 

groepen die ook op andere gebieden in onze samenleving Minder mogelijk

heden hebben en uit hoofde daarvan vaak worden aangeduid als "kans

armen" of "onderliggende groepen" (lit. bij1age 2). 

De explidete doelgroeporientatie of partijdigheid van dezewetenschaps

praktijk is gebaseerd op de visie, dat er in de huidige samenlevingsJ>J:'ake 

1S van aanzienlijke verschillen in kansen en (machts)middefen om die 

kansen te bel.nvloeden tussen verschillende bevolkingsgroepenof -kate: 

gori~en (sodale lagen of klassen), dat bepaalde belangen in konfrontatie 

met andere belangen steeds weer het onderspit moeten delven en dat weten

schappelijke kennis onvoldoende wordt aangewend om deze verschillen op 

te heffen of te verminderen. 



-23-

Deze orientatie op kansarme groepen moet breed worden opgevat; in het 
! 

algemeen wordt onderzoek verricht en bemiddeld voor groepen die niet 

beschikken over middelen om elders onderzoek te laten verrichten, geen 

kommerciele doelen hebben en de doelstelling van een evenwichtigere ver

deling van kennis, inkomen en macht onderschrijven (lit. bijl. 2). 

Voorbeelden van ~()_~~_g;r():.pe~ zijn enerzijds: bevolkingsgroepen met lagere 

inkomen$,minderheidsgroepen, vrouwen, wijkgroepen e.d., in het bijzonder 

die groepen die niet beschikken over 'adequate' belangenbehartigings

instellingen. Anderzijds betreft het groepen die meer algemeen maat

schappelijke belangen trachten te behartigen, zoals bijvoorbeeld milieu

organisaties. 

Aan de ontwikkeling .van deze wetenschapspraktijk liggen meerdere motieven 

ten grondslag. Globaal kunnen deze motieven in twee hoofdkategorieen 

worden o~gedeeld: de ethische (kennis voor iedereen, gelijkheid, gelijk

waardigheid, emancipatie e.d.) en de politieke (kennis t.b.v. een poli

tieke verandering van de samenleving vanuit de groepen,die nu niet in 

voldoende mate over die kennis beschikken of daar toegang toe hebben). 

Deze motieven zijn in de praktijk niet zo strikt te scheiden, ze liggen 

in elkaars verlengde en komen meestal be ide v~~r. Daarom ook beperkt 

het wetp,nschappelijk onderzoek, dat in dit kader wordt verricht, zich in 

haar doelstellingen vaak niet tot het beantwoorden van specifieke vragen, 

maar stelt zich meer algemeen tot doel om de maatschappelijke positie 

van de doelgroepen en de door hen vertegenwoordigde belangen te verbeteren. 

Daartoe wordt geprobeerd dit specifieke onderzoek te kombineren met meer 

algemeen gericht onderzoek, bijvoorbeeld naar de aantasting van milieu 

en landschap of de eenzijdigheid van h~t overheidsbeleid en te zoeken 

naar mogelijkheden om deze ontwikkelingen te beinvloeden en eventueel 

alternatieven daarvoor te ontwikkelen. 

Wezenlijk voor deze wetenschapspraktijk is haar emancipatorische doel

stelling - geinspireerd op de ideeen van de Frankfurter Schule (zie 

hfd-st.3), d.w.z. dat het onderzoek een bijdrage wil leveren aan het op

heffen van de bestaande machtsongelijkheid binnen de samenleving. De 

vergroting van de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek 

en de daaruit verkregen kennis en informatie, de bevordering van de 

wisselwerking tussen wetenschap en samenleving en het afstemmen van 

methoden van onderzoek op die wisselwerking worden daartoe ala middelen 

gezien. 
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De praktijk van deze vorm van wetenschappelijk onderzoek is sterk ge

differentieerd, zowel naar aard en inhoud als naar omvang. 

De verschillen hangen o.m. samen met: de specifieke wetenschappelijke 

discipline(s), de mate van institutionalisering, de specifieke doelstel

lingen van de instelling en de aard van de gestelde vragen. Dit onder

zoek is daarom niet zondermeer onder een noemer te vat ten. Het kan 

namelijk een snelle ordening en vertaling van bestaande kennis m.b.t. 

een bepaaid probleem betreffen, maar ook meer fundamenteel onderzoek ten 

behoeve van een uitgebreide kontra-expertise. 

Twee belangrijke initiatieven waarin deze wetenschapspraktijk zich aan 

het institutionaliseren is, zijn de Wetenschapswinkels .ende Instituten 

voor MaatschappeIijk Gericht Onderzoek (IMGO). Zoals hiervoor reeds ge

steld zijn dit niet de enige initiatieven, echter weI de belangrijkste 

op dit moment, en daarom meestal ook het voorbeeid of de inspiratiebron 

voor andere initiatieven. Bovendien zijn deze initiatieven internatio

naal uniek, in het buitenland kent men deze instellingen niet. Sinds 

kort wordt n.a.v. deze Nederlandse initiatieven in Belgie,W.Duitsland 

en Frankrijk getracht soortgelijke instellingen op te zetten. 

2.3.2. DE WETENSCHAPSWINKELS 

Aan de meeste universiteiten en hogescholen in Nederland zijn de laatste 

jaren wetenschapswinkels opgericht, de eerste aan de Universiteit van 

Amsterdam in 1977. 

De oprichting van de wetenschapswinkeis vormde voor de betrokkenen de 

volgende stap in de versterking van de maatschappeIijk orientatie van 

onderwijs en onderzoek die zijn aanvang had genomen met de institutiona

lisering van het projekt-onderwijs en het Wetenschap & Samenleving onder

wijs en onderzoek. 

De wetenschapswinkels stellen zich tot doel, als centrale ingang van de 

wetenschap te funktioneren voor personen, groepen en organisaties met 

niet kommerciele doelstellingen, die niet beschikken over vrij te maken 

middelen om elders onderzoek te laten verrichten naar de problemen waar 

zij op dat moment mee te maken hebben en die de algemene maatschappelijke 

doeistellingen van de wetenschapswinkel onderschrijven (tijdschrift 

Wetenschap & Samenleving, jaarverslagen en andere publikaties van de 

wetenschapswinkels, zie literatuuroverzicht, bijl. 2). 
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De wetenschapswinkels opereren volgens twee modellen: het 'centrale' 

en het 'decentrale' model. In het eerste model is er sprake van een 

wetenschapswinkel voor de hele universiteit of hogeschool die de kon

takten met de verschillende vakgroepen legt en onderhoudt; dit model 

wordt ook weI aangeduid als het bemiddelingsmodel. 

De wetenschapswinkels van bijv. de T .H. Delft en de Universi tei t van Amster

dam werken volgens dit model, Er werken ook wetenschapswinkels naar het 

tweede model, ook weI aangeduid als participatiemodel .. Deze winkels 

werken vanuit een specifieke discipline en zijn danook verbonden aan 

een fakulteit of subfakulteit of zelfs aan een enkele vakgroep, De kon

takten van de wetenschapswinkels die werken volgens het tweede model 

beperken zich hoofdzakelijk tot de betreffende fakulteit of vakgroep. 

Opbijv. de Rijksuniversiteit Groningen en de T.H. Eindhoven zijn weten

schapswinkels volgens dit decentrale model werkzaam. 

Het onderzoek voor wetenschapswinkels wordt voor het overgrote deel 

verricht door studenten eventueel in samenwerking met of begeleid door 

medewerkers van de fakulteiten. Slechts in sommige gevallen wordt een 

wetenschapswinkelvraag ingepast in het onderzoekprogramma van een vak

groep. 

De naam wetenschapswinkel is enigszins misleidend, zij kan de indruk 

vestigen dat het hier selchts gaat om een "toonbankfunktie lf
, waarbij be

staande wetenschappelijke informatie (kant en klaar) wordt geleverd 

zonder dat daar verder onderzoek aan te pas komt of hoeft te komen. 

De wetenschapswinkels zijn allerminst gelukkig met dit beleid, zij 

stellen dat specifieke vragen vaak ook specifiek toegepast onderzoek 

noodzakelijk maken. De uit dit onderzoek resulterende kennis moet op 

een specifieke manier worden overgedragen aan de vraagstellers en daaruit 

kunnen nieuwe vragen resulteren en tevens nieuwe inzichten worden ver

kregen. Op die manier leveren de wetenschapswinkels een geheel eigen 

bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap, waarin op de emancipatie 

van de vraagstellers gerichte kennis wordt ontwikkeld in samenhang met 

technische en praktische kennis (indeling volgens Habermas: "kennis en 

belang", Habermas 1965). 

De naam 'winkel' moet hier veel eerder in verband gebracht worden met 

de toegankelijkheid. Het alledaagse begrip 'winkel' is gekozen om het 

drempeleffekt zo gering mogelijk te laten zijn.!Ii: (!tzie volg. pag.) 
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2.3.3. DE INSTITUTEN VOOR MAATSCHAPPELIJK GERICHT ONDERZOEK (IMGO) 

Min of meer los van de wetenschapswinkels, maar met dezelfde doelstel

lingen, zijn in 1977 op initiatief van de Bond van Wetenschappelijke 

Arbeiders (BWA) en het Verbond voor Wetenschappelijke Onderzoekers 

(VWO)+ de Instituten voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek opgericht. 

Er zijn er momenteel vier in Nederland: "Arbeid en Gezondheid" in Utrecht f 

"Sociale Vraagstukken en Geestelijke Gezondheid" in Rotterdam, "Regio

nale Ontwikkeling" in Middelburg en "Landbouw" in Wageningen. 

De IMGO's zijn multidisciplinair opgezet en hebben een specifieke thema

gerichtheid: zij specialiseren zich elk op een nader gedefinieerd maat

schappelijk probleemgebied, zoals bijvoorbeeld: arbeid en gezondheid 

of regionale ontwikkeling. Op dit thema zijn de IMGO's landelijk aan

spreekbaar voor de doelgroepen, dezelfde als van de wetenschapswinkels. 

Daarnaast komt het voor dat deze instellingen ook een 'algemene winkel

funktie' vervullen in de regio waar de;IMGO is gevestigd. 

Deze funk tie is vergelijkbaar met het wetenschapswinkelkoncept. 

Vooral in een regio waar geen universitaire instelling is gevestigd is 

ook deze tweede IMGO-funktie van groot belang, bijvoorbeeld in Zeeland 

waar het IMGO R~gionale Ontwikkeling werkt. 

De IMGO's hebben een bredere taakopvatting dan de wetenschapswinkels. 

Naast de bemiddeling tussen onderzoekvragers en onderzoekers wordt tevens 

(I'): De hier besproken wetenschapswinkels moeten niet worden verward 
met de zgtl.. "transferpunten", die de laatste tijd nogal eens in 
het nieuws zijn geweest. Ook de transferpunten zijn gevestigd aan 
universiteiten en hogescholen en zijn evenals de wetenschaps
winkels opgericht in het kader van de doelstelling: een grotere 
spreiding van wetenschappelijke en technische kennis over de 
samenleving te bevorderen. De doelgroepen van beide initiatieven 
verschillen echter nogal. De transferpunten richten zich, in het 
kader van de (inter)nationale 'innovatiegolf', in het bijzonder 
op de kleine en middelgrote bedrijven in de regio waar de universi
taire ins telling is gevestigd en de 'transfer' van kennis vindt 
veelal plaats in de vorm van kontraktresearch (de derde geldstroom). 
De wetenschapswinkels daarentegen rich ten zich juist in het bijzonder 
op onbemiddelde groepen t zonder kommerciele doeleinden. 
Voor nadere informatie wordt verwezen naar het bronnen- en litera
tuuroverzicht aan het eind van dit hoofdstuk. 

(+): In mei 1980 zijn de BWA en het VWO samengegaan in de Vereniging 
van Wetenschappelijke Werkers (VWW). 
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de begeleiding van het onderzoek, de vertaling en rapportage van de onder

zoeksresultatenende presentatie ervan tot de taken van het instituut 

gerekend. In het kader van deze taakopvatting wordt de ontwikkeling van 

eigen deskundigheid onontbeerlijk geacht, reden waarom gekozen is voor 

een landelijke thematische specialisatie. 

Op grond van deze themafunktie kunnen de IMGO's ook in omgekeerde 

richting een initierende funktie vervullen t.b.v. hun doelgroepen, d.w.z. 

in de richting van de wetenschap: formulering van nieuwe onderzoekster

reinen, het toetsen van vooronderstellingen en theorieen aan de in deze 

specifieke praktijk ontwikkelde kennis, het stimuleren van het maatschappe

lijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsbesef van de wet ens chap etc. 

De IMGO's zijn niet verbonden aan een universiteit of hogeschool, maar 

bevinden zich zowel voor wat betreft hun doelstellingen als in hun ~on

krete funktioneren in het intermediaire veld tussen onderzoekvragers en 

wetenschappelijke instellingen; niet aIleen universitire instellingen, 

maar ook onderzoekinstellingen~ls ETI's, PPD's_en TNO (Fortuin/van 

Oostrum 1982 e.a. zie bronnen- en literatuuroverzicht in bijlage 2). 

In tegenstelling tot de wetenschapswinkels die meer aan de kant van de 

wetenschap kunnen worden gelokaliseerd, willen de IMGO's meer optreden 

als spreekbuis van de gebruikers in dat intermediaire veld. 

2.3.4. PERSPEKTIEVEN VAN HET 'MAATSCHAPPELIJK GERICHT' ONDERZOEK 

Of schoon er de laatste jaren sprake is van een sterke groei van het 

'konfronterend' wetenschappelijk onderzoek dat o.a. via wetenschapswin

kels en IMGO's wordt verricht is er nog zeker geen sprake van een vaste 

institutionele inbedding van deze praktijk binnen de instellingen voor 

wetenschappe1ijk onderwijs en onderzoek. 

Op enkele universiteiten zijn formatieplaatsen beschikbaar gesteld voor 

wetenschapswinkelwerk. De meeste wetenschapswinkels verkeren echter nog 

steeds in een prille fase en het werk wordt voornamelijk door vrij

willigers verricht. 

Ditzelfde beeld vertonen de IMGO's; ofschoon er erg veel werk wordt ver

richt, wachten de IMGO's nu a1 jaren op erkenning en subsidiering door 

het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. AIle hoop van de IMGO's 

is momenteel gevestigd op de standpuntsbepaling binnen het ministerie 

van Onderwijs en Wetenschappen t.a.v. het recent gereedgekomen evaluatie-
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rapport, dat de sprekende titel meekreeg: "IMGO een stap vooruit" 

(Fortuin/van Oostrum 1982). 

Aktuele ontwikkelingen en beleidsvoornemens dreigen de ruimte voor dit 

onderzoek verder in te perken en bedreigen daarmee het voortbestaan van 

deze jonge wetenschapspraktijk. 

De veranderingen in de financiering van het wetenschappelijk onderzoek 

op universiteiten en hogescholen en de daarmee verbonden noodzaak tot 

planning van het onderzoek over een 1angere periode maken het moei1ijker 

op spontane vragen vanuit de maatschappij in te spelen. Dit zal zeker 

het geva1 zijn wanneer daar geen direkte financiele vergoeding tegen

over staat. Ook wanneer sprake is van principie1e bereidheid zal het 

voor vakgroepen minder gemakke1ijk worden om mee te werken. 

De wetenschapswinkels zijn a1 enige tijd op zoek naar nieuwe organisatie

vormen binnen de universiteit om niet buiten deze financieringsstruk

tuur terecht te komen. In dit kader is door de wetenschapswinke1 van 

de Universiteit van Amsterdam het concept van projektencentra ontwikke1d 

(Jaarvers1ag 1980-1981 Wetenschapswinkel UvA). 

Ook de veranderingen en bezuinigingen in het wetenschappelijk onderwijs 

rechtvaardigen geen gunstiger perspektieven. De invoering van de twee

fasenstruktuur maakt een strakke programmering van het onderwijs nood

zake1ijk. De tegelijkertijd vastgestelde verkorting van de studieduur 

za1 weinig ruimte 1aten in het studieprogramma van studenten om weten

schapswinkel- of IMGO-onderzoek te verrichten. 

Indien geen ruimte wordt gelaten voor minder strak geprogrammeerde 

studie-onderde1en, zoals het hier besproken onderzoek dat zich o.a. 

kenmerkt door intensief overleg met klantgroepen waarvoor moeilijk 

standaarden zijn in te voeren, dan moet voor een verschraling van het 

op de samen1eving georienteerde onderwijs worden gevreesd. 

Tenslotte moet ook de tame1ijk eenzijdige invulling van de maatschappe

lijke dienstverlening van universitaire instellingen middels transfer

punten als een negatieve ontwikke1ing worden beschouwd. Deze vorm van 

dienstverlening 1evert de inste11ingen geld OPt omdat de transfer van 

kennis vee1al plaatsvindt op basis van kontraktresearch, i.t.t. het 

we tenschapswinke 1- en IMGO-onderzoek. 

Of schoon aan de betekenis en het belang van de transferpunten niet 

wordt getwijfeld, mag een derge1ijke vorm van kennisoverdracht de ruim

te voor andere vormen niet ernstig beperken of zelfs doen verdwijnen. 
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Het is zeer weI denkbaar dat transferpunten en wetenschapswinkels naast 

elkaar funktioneren, waarbij gedacht kan worden aan een subsidiering 

van wetenschapswinkels vanuit de kontraktgelden die via het transfer

punt binnenkomen. Op die manier kan de universiteit een steentje bij

dragen aan de herverdeling van kennis, macht en inkomen (Posthuma, 

W&S 82l5). 

Tegenover deze ontwikkelingen staan de doelstellingen van het Weten

schapsbeleid om: tot eert betere afstemming van het wetenschappelijk 

onderzoek op de prioriteiten van de samenleving te kamen, de kwaliteit 

en de doelmatigheid van het onderzoek te bevorderen en een verdere demo

kratisering van het onderzoek(beleid) tot stand te brengen (Nota 

Wetenschapsbeleid 1974). 

In de BUOZ-nota (Min. van O&W, 1979) zijn deze doelstel1ingen vertaald 

naar het universitaire onderzoek. Ais belangrijk probleem komt daarbij 

steeds naar voren de vraag op welke wijze een adequate vertaling van 

maatschappelijke behoeften kan plaatsvinden. 

De vergroting van de toegankelijkheid van het wetenschappelijk (universi

tair) onderzoek voor de samenleving wordt als een van de middelen hier

toe voorgesteld. In dit kader wordt aan de wetenschapswinkels en trans

ferpunten een belangrijke rol toebedacht; de BUOZ-nota spreekt van be

langrijke experimenten am op geheel eigen wijze bij te dragen aan een 

vergroting van de toegankelijkheid (BUOZ-nota, pag. 42). Deze konsta

teringen worden echter zonder een exp1iciete argumentatie vertaald in 

een beleid waarin hoge prioriteit wordt toegekend aan de transferpunten 

en een afwachtende houding t.o.v. de wetenschapswinkels en IMGO's 

wordt ingenomen. 

Het toeschrijven van deze eenzijdigheid aan een gebrek aan kennis en 

informatie zou een a1 te sterke vereenvoudiging van het probleem zijn. 

Anderzijds kan een vergroting van kennis en informatie over de praktijk 

van het IMGO- en wetenschapswinkelonderzoek weI een bijdrage leveren 

aan het oplossen of verminderen van deze eenzijdigheid en daarmee tot 

een versterking van de positie van dit onderzoek doordat het mensen 

kan motiveren deze 'politieke' eis te stellen. Het geldt als een van de 

doelstellingen van dit projekt om daaraan een bijdrage te leveren. 
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2.4. POTENTIELE INSTELLINGEN VOOR KONFRONTEREND PLANOLOGISCH ONDERZOEK 

In het kader van de orienterende fase van dit projekt is een inventari

satie gemaakt van instellingen waar zo mogelijk konfronterend planolo

gisch onderzoek wordt, of zou kunnen worden, verricht. 

Het doel van deze inventarisatie was: een eerste indruk te krijgen van 

het terrein van konfronterend pianologisch onderzoek en de breedte er

van, om de uiteindelijke onderzoeksopzet daarop af te stemmen. 

Een van de doelstellingen van het projekt Iuidt immers: "Bijdragen aan 

een vergroting van de kennis van deze specifieke vorm van gebruiksgericht 

onderzoek en de specifieke problemen daarvan" en de daarop gebaseerde 

deelprobleemstelling: "Hoe ziet het konfronterend pianologisch onderzoek 

1.n Nederland eruit". 

De selektie van instellingen is gebaseerd op de nadere omschrijving van 

'konfronterend planologisch onderzoek' en een korte verkenning van de 

praktijk van het maatschappeIijk gericht onderzoek, waarvan de voorgaan

de paragrafen verslag doen. 

De geselekteerde instellingen hebben een of enkele van de volgende 

kenmerken: 

zij verrichten onderzoek op het terrein van de ruimteIijke ordening 

of daarmee zeer verwante terreinen zoals bijv. de milieuproblematiek, 

of spelen daarin een bemiddelende en begeleidende rol; 

- zij presenteren zich uitdrukkelijk als instellingen voor konfronterend 

(planologisch) onderzoek. 

Opm. Dit kenmerk geldt slechts voor een beperkt aantal van de geselek

teerde instellingen, veelal komt dit onderzoek zo mogelijk naast ander 

onderzoek voor; 

- zij richten zich duidelijk op bepaaide belangen c.q. belangengroepen 

en zijn eventueel verbonden aan bepaaide belangenorganisaties. 

Opm. Ook hier geldt dat daarvan slechts sprake is in een beperkt aan

tal gevallen; 

- zij bevinden zich in een min of meer onafhankelijke positie t.o.v. de 

betreffende beleidsdiensten van de overheid. 

De inventarisatie heeft een overzicht 

bouwd: 

geleverd, ~at ais voIgt is opge-

I Instituten voor MaatschappeIijk Gericht Onderzoek (IMGO); 

II WetenschapswinkeIs; 
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III Andere universitaire instituten zonder wetenschapswinkelstatus 

die zich eveneens direkt op maatschappelijke vraagstukken orienteren; 

IV Overige universitaire instituten, afdelingen, vakgroepen e.d.; 

V Niet universitaire instellingen voor wetenschappelijk onderzoek; 

VI H.T.S. afdeling Bouwkunde; 

VII Akademies voor Bouwkunst; 

VIII Provinciale Opbouworganen; 

IX Instellingen op het terrein van natuur, landschap en milieu; 

X Overige Instellingen; 

XI Rechts- of wetswinkels. 

Het overzicht is opgenomen als bijlage 1 van dit rapport, daarbij zijn 

tevens de gebruikte bronnen vermeld. 

M.b.t. dit overzicht moet worden opgemerkt, dat het gebaseerd is op 

een korte literatuurverkenning, gezien de beperkte tijd die voor het 

vooronderzoek beschikbaar was, en daarom geen aanspraak op volledig

heid kan maken. Het is echter voldoende geschikt om een eerste indruk 

te verkrijgen van het onderzoeksterrein en de mogelijke breedte daar

van, om op grond daarvan een onderzoeksopzet uit te kunnen werken. De 

inventarisatie is breed gehouden om te voorkomen dat bij voorbaat 

instellingen ten onrechte worden weggelaten. 

2.5. LITERATUUR M. B. T. ''MAATSCHAPPELIJK GERICHT" ONDERZOEK 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van relevante informatie en 

literatuur m.b.t. de IMGO's, Wetenschapswinkels. Wetenschap & Samen

levingsonderwijs en -onderzoek en Wetenschapsbeleid. 

Deze literatuur heeft als basis gediend voor de eerste twee paragrafen 

van dit onderzoek. 

Omdat het hier om een specifiek terrein gaat met een betrekkelijk korte 

traditie en systematische informatie daarover nagenoeg ontbreekt~ is een 

afzonderlijk literatuuroverzicht opgenomen als bijlage van dit rapport. 

Het overzicht is opgebouwd uit drie onderdelen,te weten: 

Literatuur en informatie over: - IMGO's; 

- Wetenschapswinkels; 

- Wetenschap & Samenleving en 

Wetenschapsbeleid. 
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Ret overzicht is niet aIleen bedoeid voor het vervolgonderzoek van dit 

projekt, maar tevens voor geinteresseerden die zich op dit terrein 

nader willen informeren. 

Gezien het orienterend karakter van deze fase van het projekt moet er 

ook hier op gewezen worden dat het overzicht geen aanspraak'op volledig

heid kan maken. 
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3. PERSPEKTIEF OP HET PROBLEEM 

3.1. INLEIDING 

In hoofdstuk 1 van dit rapport zijn het probleerokader en het praktijk

probleem uitgewerkt en in hoofdstuk 2 is de praktijk van het konfron

terend planologisch onderzoek behandeld. 

In dit hoofdstuk zal een nadere orientatie op en analyse van het pro

bleem plaatsvinden en zal geprobeerd worden het praktijkprobleem 

nauwkeuriger te definieren. 

Een belangrijke aanleiding om dit projekt te starten is gelegen in de 

wijze waarop in Nederland het beleid m.b.t. de ruimtelijke ordening 

tot stand komt. In hoofdstuk 1 werd daarover opgemerkt dat het politiek 

en pluriform karakter ervan onvoldoende konsekwenties heeft gekregen 

in de organisatie van het plannings- en besluitvormingsproces en m.n. 

in de wijze waarop daarin wordt omgegaan met de kenniskomponent: de 

inhond en organisatie van het planologisch onderzoek en de resultaten 

van inspraak, participatie, overleg en onderhandeling. 

Hieruit werd de konklusie getrokken dat een grotere verscheidenheid 

aan belanggericht planologisch onderzoek bij zou kunnen dragen aan de 

oplossing van dit probleem. 

In dit hoofdstuk willen we proberen deze konklusie nader te onderbouwen 

en toe te spitsen,door een plaatsbepaling van de rol van de overheid 

1n de samenleving, m.n. op het gebied van de ruimtelijke ordening, en 

een evaluatieve beschrijving van de betekenis van kennis en informatie 

in de praktijk van de nederlandse ruimtelijke ordening, in het licht 

van de mogelijkheden en posities van de verschillende participantenin 

het besluitvormingsproces. Par. 3.2.18 hieraan gewijd en eindigt met 

enkele konklusies die de verdere verkenning in dit hoofdstuk struktureren. 

In de volgende paragraaf (3.3.) zal aandacht worden besteed aan de 

theoretische basis voor het onderzoek naar de relatie tussen wetenschap. 

politiek en samenleving en een verklaring van de spanningen daarin. 

Deze basis wordt gevonden in de denkbeelden van Habermas m.b.t. de 

kritische wetenschap. 

In de daarop volgende paragraaf (3.4.) worden enkele nederlandse bij

dragen aan de planningsdiskussie besproken met het oog op de wijze waarop 

daarin aandacht wordt besteed aan de relatie tussen wetenschap, politiek 

en samenleving. 
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Deze paragraaf legt tevens enige verbanden met ander onderzoek in de 

vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie, binnen welke vakgroep 

dit projekt is gesitueerd. 

In paragraaf 3.5. wordt kommentaar geleverd op de in 3.4. besproken 

bijdragen en worden konklusies getrokken m.b.t. de betekenis van de 

"kritische theorie" voor een nauwkeurige definiering van het praktijk

probleem. 

Het hoofdstuk besluit met een resume en een aantal konklusies en aan

bevelingen voor de probleemstelling. 

M.b.t. de inhoud van dit hoofdstuk dient tenslotte nog te worden opge

merkt dat het tot stand gekomen is in het kader van de orienterende 

fase van het projekt en pm die reden een duidelijk verkennend karakter 

heeft. De stelligheid van bepaalde uitspraken lijkt hiermee soms in 

tegenspraak, zij bieden in deze fase van het projekt echter een hou

vast voor nadere strukturering van het projekt. In het kader van dit 

projekt zal nadere toetsing onontbeerlijk zijn, een voortdurende terug

koppeling naar de uitgangspunten lijkt o.i. danook een goede basisstruk

tuur voor het projekt. 

3.2. NADERE BESTUDERING VAN HET PROBLEEMKADER 

3.2.1. RUIMTELIJKE ORDENING: EEN TAAK VAN DE OVERHEID 

Ruimtelijke ordening (planning, uitvoering, beheer) is, zoals in hoofd

stuk I reeds gesteld is, een politiek proces waarbij vele aktoren en be

langen zijn betrokken. Deze aktoren en belangen staan voor evenzovele 

ruimtelijke- en ruimtelijk relevante klaims die in onderlinge konfron

tatie en onderhandeling uiteindelijk een bepaalde 'ruimtelijke orde' 

opleveren. 

Het planningsinstrumentarium (m.n. de verschillende planfiguren, maar 

ook de voorstudies, verkenningen, algemene onderzoekrapporten e.d.) 

speelt in dit proces van konfrontatie en onderhandeling een belangrijke 

(politieke) rol; de invloed ervan op de uiteindelijke realisatie van de 

"ruimtelijke orde" is van groot belang. Deze invloed is echter veelal 

niet rechtstreeks, maar indirekt d.m.v. politiek en ideologische be

invloeding, konsensusvorming, aischerming, onderhandeling e.d. (Rein/ 

Weiss 1982). In plaats v.an een eenvoudige doel-middelenrationaliteit 

moet hierbij meer gedacht worden aan een komplexe politieke rationali-



-35-

teit die soms past in de eertgenoemde rationaliteit, maar daar vaak ook 

tegengesteld aan is. Castells spreekt in dit verband van ','de paradox 

van de planning" (Castells 1974; Wigmans 1981): een toenemende overheids

bemoeienis op tal van maatschappelijke terreinen, een daarmee gepaard 

gaande sterke groei van het planningsapparaat, gebruikmakend van uitge

breide doelstellingensystemen, en daartegenover de konkrete ontwikke

lingen o.a. op het terrein van de ruimtelijke ordening die steeds op

nieuw volkomen in tegenspraak blijken te zijn met de geformuleerde 

doelen en de in talrijke nota's neergelegde beleidsvisies (idem). 

De komplexe politieke rationaliteit van dit proces vindt zijn basis 

in de aktuele maatschappelijke verhoudingen, die de basisstruktuur vormen 

van onze moderne westerse kapitalistiesesamenleving. 

In toenemende mate wordt door georganiseerde en gelnstitutionaliseerde 

belangengroepen deelgenomen aan het plannings- en beleidsproces (WRR 

1977; Quene 1982). Steeds meer komt het aksent te Iiggen op individuele 

belangenbehartiging en de overheid krijgt de rol toebedeeld van bewaker 

(of hoeder) van aIle niet participerende, veelal zwakkere, belangen: 

fide verzorgingsstaat". Overleg en onderhandeling krijgen toenemende 

betekenis in de bepaling van het overheidsbeleid. 

Ook de ruimtelijke ordening wordt steeds meer door deze ontwikkeling 

getekend (Veldhuisen e.a. 1982). 

De rol van de overheid in dit proces is de afgelopen decennia sterk ~it

gegroeid en gedifferentieerd; zij treedt niet aIleen op als initiator 

en koordinator, als afweger van verschillende belangen, maar ook als 

belanghebbende. In vee 1 gevallen is zelfs sprake van de overheid als 

een verzameling van belanghebbenden (bijv. als grondeigenaar, als uit

voerder van of partner in bepaalde afspraken met bijv. werkgevers-

of werknemersorganisaties, als gemeente of provincie) en daarbinnen 

kunnen eveneens talrijke tegenstrijdigheden bestaan (bijv. Rijkswater

staat waarbinnen voorbereiding, uitvoering en beheer zijn gekombineerd, 

(van Grondelle 1982». 

De overheid heeft dus steeds meerdere rollen in het onderhandelingsproces 

en de samenhang daartussen kan zeer komplex zijn en daarom moeilijk 

te ontrafelen of door de verantwoordelijke ambtenaren in de praktijk 

te scheiden. De verschillende funk ties zijn volkomen geintegreerd 

in de struktuur van het overheidsapparaat. 
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Of schoon de overheid in haar beleid (o.a. op het terreinvan de ruimte

lijke ordening) vaak wordt voorgesteld als een neutrale, boven de ver

schillende partijen en konflikten staande instantie (Brussaard 1974; 

Orienteringsnota R.O. 1974; Hazelhoff 1976, 1977; ter Heide 1976) toont 

de praktijk, tenminste ten dele, een heel ander beeld. 

De overheid maakt deel uit van de samenleving: zij moet als integraal 

onderdeel daarvan beschouwd worden. Zij wordt in haar funktioneren be

paald door de aan de samenleving ten grondslagliggende verhoudingen. 

De overheid neemt noodzakelijkerwijze, d.w.z. op grond van haar funktio

neren in de samenleving en haar tevens funktionele opdeling in dit maat

schappelijk bestel, steeds bepaalde posities in het proces van ontwikke

ling van maatschappelijke tegenstellingen. 

Deze posities zijn niet steeds en voor het gehele overheidsapparaat de

zelfde, maar worden in belangrijke mate bepaald door het politieke en 

maatschappelijke krachtenspel van het moment (Poulantzas 1976, 1979; 

Hombrink/Jacobs 1979/1980 hfdst. 2 en 6; Wigmans 1981). 

Hieruit voIgt dat het beeld yan de overheid als enkel een neutrale koor

dinator in het ruimtelijke ordeningsproces niet langer gehandhaafd kan 

blijven, elk overheidsorgaan funktioneert tegelijkertijd als koordi

nerende instantie en als partij samen met of tegenover andere partijen 

(inclusief andere overheidsorganen). 

Daaruit komt nu de vraag naar voren hoe deze overheid omgaat met kennis 

en informatie ten behoeve van haar beleid, al-dan niet ontwikkeld 

binnen haar apparaat. 

3.2.2. DE BETEKENIS VAN KENNIS EN INFORMATIE IN DE RUIMTELIJKE PLANNING 

Bij de bepaling van het beleid t.a.v. de ruimtelijke ordening wordt grote 

betekenis toegekend aan de verschillende vormen van kennisontwikkeling 

i en informatieuitwisseling, zoals d.m.v. planologisch onderzoek, inspraak 
i 

A en participatie, overleg en onderhandeling. , 
Steeds opnieuw duikt een dergelijke uitspraak op in nota's, procedure-

voorstellen e.d., die in het Kader van het ruimtelijke ordeningsproces 

tot stand komen. In de praktijk tonen deze vormen van kennisontwikkeling 

en informatieuitwisseling echter aanzienlijke beperkingen. 
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Hieronder willen we ingaan op een aantal van deze beperkingen, aller

eerst m.b.t. het planologisch onderzoek, vervolgens m.b.t. inspraak en 

participatie en tenslotte m.b.t. de openbaarheid. 

HET PLANOLOGISCH ONDERZOEK 

Het planologisch onderzoek van of in opdracht van de overheid, het zgn. 

beleidsgericht planologisch onderzoek, vindt plaats binnen een bepaald 

"action frame" (Rein/Weiss 1982): het heeft tot doel antwoord te geven 

op bepaalde beleidsvragen; het is onderworpen aan de aan het beleid ten 

grondslag liggende waarden en normen (idem). 

Voogd stelt dat het onderzoek naar alternatieven, een taak van de over

heid alszodanig vastgelegd in het Besluit op de Ruimtelijke Ordening 

(BRO), nogal eens verwaarloosd wordt in de praktijk (Voogd 1981). 

Hij wijt dit probleem aan de toenemende integratie van onderzoek, plan

ning en beleid, waardoor het onderzoek van of in opdracht van de over

heid zich te veel laat leiden door 'politieke en inhoudelijke interessen' 

(efficiency, haalbaarheid, tijd e.d.: het 'action frame' van het beleid) 

in plaats van door wetenschappelijke normen (kritisch, kontroleerbaar, 

systematisch, evenwichtig etc.). Vergelijk in dit kader bijvoorbeeld de 

resultaten van het onderzoek naar het werk van het Centraal Planbureau 

van de Cie. Weitenberg (Volkskrant 14-07-1982). 

In plaats van 'voortdurend' onderzoek te verrichten dragen de meeste 

onderzoekaktiviteiten een 'ad hoc' karakter; 'mogelijke' en 'wenselijke' 

ontwikkelingen zijn meestal niet het objekt van onderzoek, 'aangrenzende 

gebieden' worden slechts zelden in het planologisch onderzoek betrokken, 

aldus Voogd (i981). 

Ook de wetenschappelijke basis van het planologisch onderzoek laat nogal 

eens te wens en over. In feite zijn op een aantal beleidsrelevante vragen 

geen eenduidige antwoorden beschikbaar~ omdat daarover binnen de weten

schappelijke wereld van mening wordt verschild of omdat er nog onvo1-

doende kennis over het betreffende probleem bestaat. Er 1.S dan sprake 

van een 'transwetenschappelijke vraag' of van 'pseudowetens~hap': de 

wetenschap is er niet uit of er is m.b.v. wetenschap niet uit te komen 

(Cramer 1981). 

lnde be1eidssfeer bestaat vaak de neiging om toch a1 bij voorbaat voor 

een bepaalde 'school' te kiezen en zo een politieke diskussie over derge-
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lijke vraagstukken te vermijden (bijv. de effekten van lage doses radio

aktieve straling op de lange terinijn, of de eff"ekten van een monetairis

tische aanpak van de ekonomische krisis t.o.v. alternatieve aanpakmoge

lijkheden). Deze keuze, dat zal .duidelijk zijn, is allerminst objektief. 

In de praktijk betekent di t, dat meestal voor het meest beleidsvriende

lijke alternatief wordt gekozen (vgl. de diskussies over het gevaar van 

bepaalde emissies van de industrie voor de vo1ksgezondheid, de risico's 

van het storten van radio-aktief of chemisch afva1 of van de toepassing 

van bepaalde technolog~een) en ook dat de onderzoekprogrammering daarop 

w~rdt afgestemd (Cramer 1981). 

Naast beperkingen a.g.v. het 'action frame'. waarin het planologisch onder

zoek van of in opdracht van de overheid onvermijdelijk funktioneert en 

de soms gebrekkige wetenschappelijke basiservan, moet ook rekening 

worden gehouden met talloze techrdsche, organisatoris.che en financiele 

beperkingen, die met e1kaargrote inv10ed kunnen hebben op de resultaten 

van het onderzoek en het gebruik dat het beleid ervan maakt. Het is 

vanzelfsprekend voor de onderzoekafdelingen van het overheidsapparaat 

op de verschillende nivo's praktisch onmoge1ijk om aIle specifieke pro

blemen in een bepaald gebied te signaleren en wetenschappelijk te be

oordelen. Behalve dat daarvoor de benodigde kennis ontbreekt, is er 

o.i. sprake van een funktionele diskrepantie tussen het nivo waarop 

specifieke problemen worden ervaren door de bevolking en het aggregatie

nivo waarop het onderzoek t.b.v. streekplannen, bestemmigsplannen e.d. 

aangrijpt en waarop gegevens moeten worden verzameld. De pretenties 

van het onderzoek zijn daartegenover echter meestal erg groot; voor te 

vee1 relativering is vaak ook geen plaats omdat dan tegelijkertijd de 

legitimiteit van een bepaalde beleidskeuze zou worden aangetast (Voogd 

1981). Zeker onder de huidige ekonomische omstandigheden worden oak de 

financiele grenzen van het onderzoek duidelijk zichtbaar. 

Tenslotte kunnen beperkingen van het onderzoek ook liggen in de richting 

van het onderzoek. De ruimtelijke-ordeningsaktiviteiten van de overheid 

roepen tal van onbedoelde effekten op. Dit zijn beleidseffekten die a1 

of niet in de richting van de gekozen doelstellingen kunnen werken, maar 

zich ook op geheel andere beleidsterreinen kunnen manifesteren en die pas 

na verloop van tijdzichtbaar worden (bijv. de mObiliteitsdoelstelling 

uit de 2e nota R.O.). 

Deze effekten kunnen neutraal zijn t.o.v. de gesteldedoelen, maar ze 
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kunnen ook het bereiken ervan tegenwerken (V'erdenius/Bierman 1982). 

Door de lange termijn waarop ze werken en door de wisselwerking met el

kaar zijn ze lange tijd niet onderkend in de besluitvorming en niet naar 

behoren teruggekoppe~d. Ze hebben veeleer geleid tot doelverschuiving: 

het aanpassen van de oorspronkelijke doelen aan gegroeide situaties 

en aan gehanteerde middelen (idem). 

Deze onbedoelde effekten zijn niet gemakkelijk te meten, er zou daarom 

veel voor pleiten om tijdige signalering ervan vanuit het objekt in de 

richting van het beleid mogelijk te maken. De recente aandacht voor 

bestuurs- of beleidseffektenrapportage kan in deze situatie misschien 

verbetering brengen (Signalementen 150, 1982). 

INSPRMKjEN PARTICIPATIE IN DE RUIMTELIJKE ORDENING 

Verschillende recent afgesloten onderzoeken komen tot de konklusie dat 

het huidige inspraakmodel slechts zaer beperkte doelen dient en daardoor 

onvoldoende tegemoet komt aan zowel de eisen van de betrokken belangen

groepen als aan die van het beleid : "schijninspraak" (Korsten 1979, 1981; 

Kalk 1977, 1980; PON 1981; CPI/RARO \980, 1982). Ook de grote twijfels 

t.a.v. de planologische kernbeslissingen (PKB) en de recente uitspraken 

van de RARO om de PKB maar af te schaffen indien deze niet meer gewicht 

krijgt in de beleidsbepaling, bevestigen dit beeld (S&V april 1982; 

PKB 14 juni 1982; RARO 1982; Volkskrant 16-12-1981; Goops/Knoer.s 1982a). 

Een zeer pregnant voorbeeld van de 'relatieve' betekenis van de PKB 

vormt het recente regeringsbesluit om het trace van de F3 (olie-)leiding 

door de Waddenzee vast te stellen in strijd met de PKB Waddenzee, vast

gesteld 29-1-1980. 

Inspraak blijft over het algemeen nadrukkelijk binnen het eerste model 

van Korsten (1979); het model van de "representatieve demokratie". 

In dit model wordt aan de burgers de mogelijkheid geboden om invloed 

uit te oefenen op het bestuur zonder dat daarin daadwerkelijke invloed 

wordt gegarandeerd. hetgeen zou passen in het tweede model nl. de 

"participatiedemokratie". Bij velen bestaat echter de indruk of is de 

indruk gewekt dat het om het laatste zou gaan; inspraak en participatie 

worden nogal eens met heel wat tamtam door de bestuurderen aangekondigd. 

Dit beeld is echter onjuist; insprekers kunnen hun zegje doen en moeten 

vervolgens maar afwachten wat ervan wordt meegenomen in het beleid en 
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dat hangt in belangrijke mate af van de representatieve organen. Een 

terugkoppeling vindt niet of nauwelijks plaats. Slechts in een beperkt 

aantal gevallen zijn de resultaten van inspraak terug te vinden in de 

uiteindelijke plannen, in een nog kleiner aantal gevallen wordt dit ook 

specifiek aangeduid en verantwoord (Korsten 1979). Maar ook daarna kan 

er nog veel veranderen en ook daarbij speelt inspraak of participatie 

slechts een geringe rol: veel plannen worden niet of heel anders gerea

liseerd. 

In feite zijn beide modellen van Korsten geen duidelijk te onderscheiden 

alternatieven, maar extremen van een kontinuUm: de praktijk in ons 

land beweegt zich daartussenin. Het is juist daarom zo opvallend dat 

Korsten de inspraak en participatieprocedure, die hij heeft onderzocht, 

situeert aan de representatieve kant. Terwijl je zou veronderstellen dat 

door dergelijke procedures de praktijk meer naar het midden van het 

kontinuum tussen representatie en participatie zou worden getrokken. 

Hieruit moet men de konklusie trekken dat inspraak en participatiepro

cedures in de ruimtelijke ordening in Nederland tevens of zelfs voor

namelijk andere doelen dienen dan die waarvoor ze oorspronkelijk zijn 

ontwikkeld. 

De effektiviteit ervan moet op een andere manier worden bekeken. 

Zo stelt het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PaN) in haar eva

luatie van 10 jaar inspraakbegeleiding, m.n, op het terrein van de 

ruimtelijke ordening: 

"De inspraak lijkt vooral een bestuurlijke behoefte te zijn. Zij is 

erop gericht om de orientatie van de burgers op het beleid van de over

heid te versterken, met het doel de legitimiteit van dit beleid te be

vestigen ll (PaN 1981). 

D.m.v. inspraak en participatie kan het bestuur te weten komen wat er 

leeft onder de bevolking en kan daarop inspelen op een manier die zij 

verkiest (Kalk 1977). In zoln situatie bestaan geen garanties dat die 

manier overeenkomt met de doe len die met de inspraak of participatie

procedure waren verbonden. 

Het enthousiasme voor inspraak is de laatste jaren aan bestuurszijde 

nogal vermindert, het legitimatie-effekt blijkt toch niet altijd op te 

wegen tegen de inspanningen en procedures die ervoor nodig zijn en boven

dien ontmoet de overheid steeds meer goed georganiseerde en geinformeerde 

belangengroepen op haar weg die een holle inspraakprocedure weten door 

te prikken. Dit getaande enthousiasme komt ook tot uitdrukking in het 
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moment waarop de inspraak of participatieprocedure van start gaat: veel 

zaken liggen op dat moment al vast, er is a1 jaren1ang op gestudeerd en 

tal van zaken kunnen gewoon (technisch) niet anders, een diskuBsie is 

dUB eigenlijk niet meer nodig. Inspraak is een laatste forme1e (wette

lijke) drempel voordat echt zaken kan worden gedaan. 

OPENBAARHEID IN DE RU!MTELIJKE ORDENING 

In de praktijk b1ijken inspraak en participatie naast p1anologisch onder

zoek van of in opdracht van de overheid onvoldoen adequaat te zijn 

om het pluriform en politiek-karakter van de ruimte1ijke ordening te 

weerspiegelen in de voorbereiding, vasts telling en uitvoering van het 

ruimtelijk beleid van de overheid. De demokratiseringsdoelstellingen 

worden niet of slechts zeer beperkt gerealiseerd en bepaalde groepen 

komen struktureel niet aan bod. Daarbij houdt het overwegende eenrichtings

verkeer grote informatieverschillen tussen de verschillende betrokkenen 

in stand. Wettelijke regelingen zoals de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) 

blijKen dit probleem niet op te kunnen lossen en blijven binnen dezelfde 

grenzen als de huidige inspraak en participatiepraktijk. 

Uit de recente evaluatie van de WOB komt naar voren: dat door het pu

bliek slechts weinig gebruik gemaakt wordt van deze wet; dat sommige 

uitzonderingsbepalingen door gemeente, provincie en rijk te ruim worden 

uitge1egd, wanneer dat de betrokken overheidsinstanties beter uitkomtj 

en dat de wet slechts een zeer beperkte stimulans betekent voor de over

heid op de verschillende bestuursnivo's om meer zaken spontaan openbaar 

te maken en zo de burgers de gelegenheid te geven om meer inzicht te 

krijgen in overheidsbeslissingen (Claessen 1980; Cie.Hoefnagels ]981, 

1983). De belangrijkste konklusie van de evaluatiekommissie is in 

feite dat de bestuurderen zich vooral defensief hebben opgesteld wanneer 

er op grond van de WOB een appel op hen werd gedaan (idem). 

Machtsfaktoren spelen hierbij een belangrijke rol en deze machtsfaktoren 

staan ook weer niet op zichzelf. maar zijn verbonden met de organisatie 

van onze samenleving. Daarmee verbonden is o.i. ook sprake van een be

paalde mentaliteit: men houdt er gewoon niet van wanneer er over de 

schouder wordt meegekeken. Een mentaliteitsverandering is in zoln korte 

periode, waarin de WOB werkzaam is, nauwelijks meetbaar. 

Dat er echter sprake is van een defensieve houdinge wordt oak bevestigd 
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1n de eerste rapportage van de nationale ombudsman: Prof.dr.J.F.Rang. 

De medewerking van de ministeries bij de behandeling van klachten over 

de rijksoverheid is vaak gering. Rijksambtenaren stellen zich steeds 

formeler en terughoudener op wanneer via de ombudsman een beroep op 

hen wordt gedaan (Volkskrant 7-4-1982/23-10-1982). 

Dat het met de openbaarheid bij de overheid in het algemeen en in het 

bij zonder m. b. t. de resul taten van onderzoek van of in opdracht van de 

overheid bijzonder slecht is gesteld blijkt ook uit een onderzoek van 

de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (KNAW),waarvan het rapport de spreken

de titel meekreeg: "Sociaal-Wetenschappelijk onderzoek op tafel" 

(KNAW 1981). 

De kommissie komt op grond van een analyse van recent afgesloten onder

zoekkontrakten door de overheid tot de konklusie, dat het in de praktijk 

veelvuldig voorkomt dat in deze kontrakten bepalingen zijn opgenomen die 

de onderzoeker of het onderzoeksinstituut belemmeren in het openbaar 

maken van de onder7.oeksresultaten. 

Er bestaat daardoor geen enkele waarborg voor het ooit openbaar worden 

van dergelijk onderzoek (H). 

In dit rapport van de KNAW gaat het om onderzoek in opdracht van de 

overheid. dus buiten het overheidsapparaat uitgevoerd. De situatie 

t.a.v. de openbaarheid van onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het 

overheidsapparaat doet, mede op grond van het voorgaande, niet veel 

beters vermoeden (Bierman/Hol/Verdenius 1978, t.a.v. het onderzoek van 

de RPD; Cie. Weitenberg t.a.v. het onderzoek van het CPB). 

Het idee dat het op het terre in van de ruimtelijke ordening in verge

lijking met andere beleidsterreinen nog weI meevalt gezien de vele 

procedures gericht op openbaarheid, moet hier worden tegengesproken. 

------------------------------------------------------------------------
H: zo zijn er kontrakten waarbij het auteursrecht zondermeer wordt over

gedragen. of publikatie afhankelijk wordt gesteld van de toestemming 
van de opdrachtgever of de begeleidingscommissie of zelfs de weten
schappelijke vrijheid van de onderzoeker (i.v.m. verder onderzoek e.d.) 
wordt belemmerd. Oorzaken hiervoor liggen volgens de commissie in de 
grote macht van de overheid t.o.v. de onderzoeker of de onderzoeks
instellingen. vooral in een tijd waarin de geldmiddelen schaarser worden. 
Volgens de cie. mag de opdrachtgever geen verdere publikatiebeper
kingen toepassen dan in art.4 van de WOB staan omschreven (~AW 1981). 
Het onderzoekverslag zelf is overigens erg mager en over de herkomst 
van de informatie wordt niets gemeId, kennelijk heeft de "cie. publika-

onderzoekresultaten" art.4 van de WOB bij voorbaat op haar eigen 
werk toegepast (zie tevens het kommentaar van Peijpe, Intermediair 25, 
1982, pag. 43). 
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Dat vee I procedures noga! wat beperkingen kennen en dat het sterk af

hangt van de toepassing of er ook succes van kan worden verwacht blijkt 

o.i. voldoende uit de verschillende eerder in deze paragraaf aangehaalde 

evaluatie-onderzoeken. De konklusie van twee ambtenaren die dageIijks met 

het PKB gebeuren te maken hebben is wat dit betreft tekenend: 

"Door de ingewikkeldheid van het hele - vaak niet zo heidere - gebeuuen 

en het gebrek aan Ieesbare en begrijpelijke informatie dreigt de ruimte

lijke ordening een beetje het exclusieve werkterrein te worden van be

stuurders t planologen en ambtenaren. Dit haalt de bedoelingen van de 

ruimtelijke ordening behoorlijk onderuit" (Coops/Knoers 1982b). 

3.2.3. DE ROL VAN DE VERSCHILLENDE PARTICIPANTEN IN DE BESLUITVORMING 

Uit het voorgaande blijkt dat de rol van de verschillende participanten 

~n de besluitvorming m.b.t. de ruimtelijke ordening nogal verschilt. 

De overheid drukt een zeer zwaar stempel op de besluitvorming en het 

instrumentarium -inklusief het pianologisch onderzoek, de inspraak e.d.

beantwoordt slechts gebrekkig aan het politiek en pluriform karakter 

van de ruimtelijke ordening en aan de in dat kader geformuleerde doel

stellingen. MaatschappeIijke verschillen in macht, kennis e.d. werken 

hierdoor gemakkelijk door in het beleidsproces. 

De aan de orde gestelde beperkingen van het huidige instrumentarium van 

de overheid op het terrein van de ruimtelijke ordening, van de wijze 

waarop daarmee wordt gewerkt en van de rol die de overheid daarin ver

vult,waren zowel technische procedureel als politiek-struktureel van aard. 

Beide zijn wel van elkaar te onderscheiden maar 'niet te scheiden, zij 

beInvloeden elkaar wederzijds. 

Verschillende pogingen tot verdere demokratisering van de ruimtelijke 

ordening hebben niet of nauwelijks bijgedragen tot veranderingen in de 

positie van de verschiIIende betrokkenen in het besluitvormingsproces. 

De toegenomen betekenis van onderhandeling in de ruimtelijke ordening 

lijkt slechts de bestaande machtsverhoudingen te bevestigen, waardoor 

opnieuw de (ekonomisch) zwakkere belangen het onderspit moeten delven 

(Goudappel, v.Grondelle, 4e Haes 1982). 

In bepaalde gevallen wordt het instrumentarium van de ruimtelijke 

ordening door de overheid zelf misbruikt ais <'onderhandelingsinstrument t 

(Buit 1982). M.b.t. het planolcgisch onderzoek wijst .~uit in dit kader 
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op praktijken als: uitstel of selektie van onderzoekthemata en -vragen, 

de koppeling van onderzoek aan taaksteIIingen,. randvoorwaarden en doel

stellingen en de selektieve presentatie en toepassing van onderzoekresul

taten. 

Volgens Buit zouden strakke procedurele e1sen de geIijkwaardigheid van 

de verschi11ende participanten in het onderhandelingsproces,hetgeen 

het onderhandelingsprincipe volgens hem veronderstelt, moe ten waarborgen. 

Procedurele eisen op zich.kunnen echter niet voldoende worden geacht om 

dit doel te bereiken. Ret is nl. niet zo dat het in het onderhandelings

proces gaat om steeds wisselende belangenkonfrontaties die onafhankelijk 

zijn van de strukturele maatschappelijke positie van de dragers van die 

be1angen (Kuypers 1982). Ret zijn steeds opnieuw bepaalde groepen en 

bepaa1de be1angen die niet of slechts zeer beperkt aan bod komen. En dat 

feit is terug te voeren op de wijze waarop de samenleving is georgani

seerd en de daarin ontstane machtsverhDudingen. Procedures op zich 

zijn onvo1doende,als niet tegeIijkertijd maatregelen worden genomen om 

deze machtsverhoudingen te beinvioeden. Juist daarin dient de overheid 

een belangrijke rol te vervuIIen. Deze rol kan de overheid ook vervuIIen, 

omdat zij integraal, d.w.z. in a1 haar onderdelen, deel uitmaakt van de 

samenleving. 

De dynamiek en ontwikkelingseisen van de samenleving kunnen zo ook hun 

weg in het overheidsapparaat vinden. Daarvoor dienen vanuit de bevolking 

echter wel voortdurend eisen te worden gesteld. 

Ditzelfde geldt voor een beoordeling van de inspraak en participatie

procedures in de ruimtelijke ordening. Dergelijke procedures hebben 

niet zomaar op zichzelf een demokratisering van de ruimteIijke ordening 

tot gevolg. Gezien de nadruk op de procedures bIijven ook deze vormen 

uitdrukkelijk binnen strenge politieke grenzen, waardoor de invioed er

van op de konstituerende machtsverhoudingen nihil of uiterst gering is 

(Korsten 1979, hfdst.8). Ook hier wordt niet daadwerkelijk iets gedaan 

aan de verandering van de positie van de verschillende betrokkenen en 

daarmee aan de vermindering van de bestaande ongelijkheid. 

Daarbij zien we dat,nu ook hij de bevolking het enthousiasme voor inspraak 

aan het verminderen is, zonder enige twijfel J omdat er in feite nooit 

echt sprake van is geweest, ook de overheid zich steeds minder 

gebonden acht aan deze procedures en het onderwerp inspraak van de 

politieke agenda verdwijnt. 
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3.2.4. KONKLUSIE 

In hoofdstuk 1 werd een grotere verscheidenheid aan belanggericht plano

logisch onderzoek bepleif op grand van het politiek en pluriform karak

ter van de ruimtelijke ordening en de erkenning daarvan. Deze grotere 

verscheidenheid zou m.n. de binnen de huidige maatschappelijke verhou

dingen politiek zwakkere belangen ten goede moeten komen. Als uitgangs

punt daarbij gold dat dergelijk onderzoek een bijdrage zou kunnen leveren 

aan een verdere demokratisering van de ruimtelijke ordening en tevens 

aan het verminderen van de informatieverschillen tussen de verschillende 

betrokkenen. 

De nadere beschouwingen in deze paragraaf en de daaruit getrokken kon

klusie t.a.v. de toegankelijkheid vart de planning en besluitvorming 

voor de verschillende betrokkenen, rechtvaardigen deze eis alleszins. 

Echter de direkte relatie die wordt verondersteld tussen een grotere 

verscheidenheid aan planologisch onderzoek en een verdere demokratisering 

en vermindering van de informatieverschillen,kan op grond van de hier 

geformuleerde konklusies niet zondermeer worden gehandhaafd. Ook hier is 

nl. in eerste instantie sprake van een procedurele eis: meer kennis of 

andere kennis t.b.v. de politieke besluitvorming. 

Een dergelijk model vertoont grote overeenkomst met het in de Verenigde 

Staten ontwikkelde koncept van "pleitplanninglt (advocacy planning) 

(Goodman 1972; Davidoff 1973). In dit koncept wordt uitgegaan van 

een pluralistiese samenleving, waarin gelijktijdig verschillende plan

ningsaktiviteiten kunnen worden ondernomen met verschillende doelstel

lingen t.b.v. verschillende deelbelangen. Dit koncept is gericht op de 

artikulatie van specifieke belangen die anders geen, of naar hun zin 

onvoldoende,aandacht zouden krijgen in hetpJ.anningsproces. In de prak

tijk resulteert deze aanpak nogal eens in een situatie van pure kon

kurrentie, waarbij zwakkere belangen, ondervertegenwoordigde bevolkings

kategorieen, gemakkelijk in de knel komen en beeldvervorming optreedt 

zodat een goede oordeelsvorming onmogelijk wordt (Korsten 1979). 

Dit risiko lijkt ook voor het in hoofdstuk I voorgestelde model van 

een grotere verscheidenheid ~an belanggericht planologisch onderzoek 

niet denkbeeldig. Immers op dit moment wordt door verschillende grote 

geinstitutionaliseerde belangenorganisaties, grote ondernemingen en 

overheidsorganen (ministeries) deelgenomen aan.het onderhandelingsproces 
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1n de ruimtelijke ordening en wordt ten behoeve van deze deelname plano

logisch onderzoek verricht binnen de betreffende instellingen • 

. Deze deelname vindt plaats vanuit een oogpunt van specifieke belangen

behartiging en het zijn niet de zwakste belangen die daarin de grootste 

vertegenwoordiging endaarmee verbonden invloed hebben. 

In hoofdstuk I werd gesteld dat dit risiko kon worden vermeden door het 

model juist te rich ten op de onderkenning en erkenning van de pluriformi

teit en daarmee op de politisering van een veelal technisch gevoerde 

diskussie. Dat een dergelijk model zich in dat kader op bepaalde, m.n. 

zwakkere, belangen richt is daarom zeker legitiem, Maar in deze paragraaf 

is naar voren gekomen,dat realisatie van de doelstellingen van een derge

lijk model in belangrijke mate afhankelijk is van onderzoeksexterne m.n. 

politieke faktoren, zoals de machtsverschillen in onze samenleving. Dus 

dat waarborgen voor het bereik van het nagestreefde doel slechts gedeel

telijk in het model, (de ontwikkeling van specifieke belanggerichte kennis) 

zelf liggen. Om nu de betekenis van dit model te kunnen beQordelen is 

het van groot belang deze grenzen te achterhalen. Daarvoor is een 

theorie nodig van de relatie tussen wetenschap, politiek en samen~eving· 

d.w.z. de betekenis van kennis en informatie in de politieke besluit

vorming, de invloed van maatschappelijk belangengroepen op de ontwikke

ling en het gebruik van kennis en de roi van de overheid daarin. 

Ret is deze problematiek die centraal staat in het werk van Rabermas. 

In de volgende paragraaf zullen we daarop ingaan. 

3.3. RET '~RAGMATISCH MODELl! VAN JliRGEN HABERMAS 

Deze paragraaf is bedoeld als een eerste theoretische aanzet tot ver

klaring van de problemen in de relatie tussen wetenschap, politiek en 

samenleving, die zich o,a. in de ruimtelijke ordening voordoen .. 



Het is vooral de Frankfurter Schule die zich vanuit een historisch 

materialisti~che maatschappij-opvatting bezig heeft gehouden met deze 

problematiek. De ontwikkeling van wetenschap in een kritische wissel

werking met de samenleving en de ondersteuning van de emancipatiestrijd 

van de niet-dominante maatschappelijke klassen (zij die niet beschikken 

over de produktiemiddelen, kapitaal, macht e.d.) staat in deze theorie 

centraal. M.n. Habermas heeft zich in de 60er jaren met de verdere ont

wikkeling van deze theorie beziggehouden. In deze paragraaf wordt kort 

ingegaan op zijn denkbeelden. 

In het werk van Habermas staat de ontwikkeling van de machtsverhouding 

tussen arbeid en kapitaal centraal (Korthals 1979; SeIder 1981 Reijen 

1981), Volgens hem worden deze machtsverhoudingen gereguleerd door de 

overheid en spelen wetenschap en techniek daarbij een speciale role 

Met de toenemende betekenis van wetenschap en techniek treedt tege

lijkertijd een groeiende onderlinge verwevenheid op van wetenschap, 

techniek en ekonomie. Wetenschap en techniek ontwikkelen zich niet auto

noom, maar worden gestuurd door ondoorzichtige particuliere ekonQmische 

en politieke belangen, die zich aan openbare diskussie ontrekken. 

De rol van wetenschap en techniek is niet aIleen die van produktiefaktor, 

zij hebben ook een ideologiese rol; Habermas spreekt van de "techno

cratische ideologie ll (Habermas 1968/1973). 

Volgens de "technocratische ideologie" ontwikkelen wetenschap en tech

niek zich als een autonoom proces en is het deze ontwikkeling die de 

inrichting van de samenleving bepaalt. Maatschappelijke problemen worden 

gezien als gevolg van gebrekkige wetenschappelijke informatie, dus als 

een kennisprobleem, i.p.v. als het resultaat van bestaande machtsver

houdingen. 

Habermas bekritiseert deze benadering, volgens hem verhindert deze de 

thematisering van de fundamentele machtsstruktuur die ten grondslag ligt 

aan de westerse kapitalistiese samenleving en de ontwikkeling daarvan. 

In dit kader behandelt Habermas het probleem van wetenschap en maat

schappelijke besluitvorming. Hij onderscheidt drie modellen, voor de 

relatie tussen wetenschap, politiek en samenleving, waarbij de eerste 

twee in een " technocratische ideologie ll passen(idem). 

All h lid •. . . hi" ereerst et eC1SLon1st1sc mode ,voorgestaan door max Weber, waar-

1n normen en feiten zeer scherp van elkaar zijn gescheiden. 

De feiten word~n vastgesteld op basis van rationele overwegingen en 

vormen het terrein van de wetenschap. Normen zijn irrationeel en kunnen 
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aIleen op basis van willekeurige beslissingen gekozen worden. Deze be

slissingen ('decisies') worden genomen in de politiek. De politicus 

maakt gebruik van het werk van de deskundige, de wetenschapper, maar de 

doelen waarvoor de kennis wordt aangewend worden door de politicus be

paald, afhankelijk van zijn eigen inzicht en machtspositie. De rol van 

de wetenschap is hier beperkt tot het produceren van kennis, de ont

wikkeling van deze kennis levert echter een niet traceerbare bj.jdrage 

aan de politiek. 

In het "technocratisch model" zijn wetenschap en techniek volledig 

doorgedrongen in de politiek, zij hebben als het ware de politiek ver

vangen. De politiek is gerationaliseerd door systeembenaderingen en be

sluitvormingsstrategieen. De waarden en normen die iemands politieke 

overtuiging uitmaken zijn hier reduceerbaar tot feiten, die door weten

schappers empirisch vastgesteld kunnen worden. Behalve de methode van 

de politieke praktijk worden ook de keuzes gerationaliseerd. 

Maatschappelijke problemen zijn in deze visie eenduidig definieerbaar 

en kunnen door wetenschappelijke oplossingen uit de wereld worden ge

holpen. Van maatschappelijke besluitvorming is in dit model nauwelijks 

sprake: 'de deskundigen beslissen voor 

Habermas bekritiseert beide modellen. 

f 
U • 

Volgens hem worden normen in het eerste model ten onrechte als irratio

neel opgevat; veelal is in de politieke praktijk juist sprake van een 

vergaande en oncontroleerbare vermenging van normen en feiten. 

In het tweede model wordt ten onrechte uitgegaan van een strikt auto

nome ontwikkeling van wetenschap en techniek. Deze schijn van zelfstan

digheid wordt veroorzaakt door de ondoorzichtigheid van de maatschappe

lijke belangen die haar bepalen. Verder wordt er in dit model ten on

rechte vanuitgegaan dat de technisch gezien beste oplossing ook de norma

tief gezien beste oplossing is. 

Beide modellen kenmerken zich doordat ze de relatie tussen wetenschap 

en maatschappelijke besluitvorming als een probleem zien,dat aIleen 

zou spelen tussen deskundigen en politici. De inbreng van de mening van 

ALLE anderen wordt niet als noodzakelijk gezien. 

Verder wordt er in beide modellen vanuitgegaan dat ~r maar een technisch 

gezien beste weg is, terwijl een probleem juist meerdere technische op

lossingen toelaat al ~aar gelang de politieke visie van de betrokkenen. 

Tenslotte wordt er in beide mode!len ten onrechte vanuitgegaan dat ratio-
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naliteit aIleen een kenmerk zou zijn van de wetenschappen en dat een 

rationale argumentatie m.b.t. de normen onmogelijk zou zijn. 

Habermas ziet in het "pragmaties model ll deze problemen vermeden. 

Niet de relatie tussen wetenschappers en politici staat voorop, maar de 

relatie tussen wetenschap en 'iedereen'. 

Deze relatie kan aIleen gestalte krijgen via 'innovatie' van instituties 

op het gebied van de openbare mening, waarin normen en feiten op grond 

van rationele diskussies vastgesteld kunnen worden. 

De strikte scheiding tussen de funkties van deskundige en politicus 

wordt in dit model vervangen door een kritische wisselwerking: de des

kundigen adviseren de instanties die beslissingen nemen en omgekeerd ge

ven de politici al naar gelang de behoeften ~an de praktijk opdrachten 

aan de wetenschappers. In een voortdurende 'dialoog' moet zo getracht 

worden het politiek wenselijke in overeenstemming te brengen met het 

techniseh haalbare en omgekeerd. 

Bij deze 'dialoog' is de openbare mening van essentieel belang omdat 

het hier gaat om het uitspreken van behoeften in relatie tot ~echnische 

mogelijkheden. Er vindt een eonfrontatie plaatsvan aan traditie ge

bonden zelfbegrip enerzijds en het nivo van technische ontwikkeling 

anderzijds. In dit proees worden de aan het nivo van technische ontwik

keling gerelateerde behoeften van de bevolking als doeleinden in de vorm 

van waarden zelfstandig gemaakt. Dit kan slechts gebeuren via het be

wustzijn van aIle politiek handelenden, oftewel aIle betrokkenen. Daarom. 

is het noodzakelijk dat de kommunikatie tussen politiek en wetensehap 

toegankelijk is voar iedereen. Absolute openbaa~heid en een goede ver

taling van wetenschappelijke informatie in praktisch taalgebruik zijn 

daarvoor noodzakelijk naast sociale voorwaarden voor een open discussie. 

D.w.z. dat allerlei ondoorzichtige maehtsinvloeden die een rol spelen in 

de ontwikkeling van wetensehap en politiek en de discussie op een on

controleerbare wijze beinvioeden worden weggenomen zodat een open identi

fieatie en afweging van belangen kan plaatsvinden. 

In een dergelijke machtsvrije situatie kan gestreefd worden naar overeen

stemming, lukt het niet overeenstemming te bereiken dan moet het 

mogelijk zijn tot een kompromis te komen; een zgn. 'rationeel kompromis' 

(Korthals 1979, p.19). 

Voor een goed begrip van de betekenis van het "pragmatisch model" en de 

restikties die zijn verbonden aan de invoering van dit model in de 



-50-

huidige maatschappelijke situatie,worden hieronder enkele belangrijke 

aspekten van het werk van Habermas kort uiteengezet. 

Op grond van zijn onderzoek naar de politieke funktie van de openbare 

meningsvorming (Strukturwandel der ~ffentlichkeit, 1961) stelt Haber

mas, dat in de ontwikkeling van de moderne staat de openbaarheid van de 

politiek steeds meer wordt teruggebracht tot het tot stand brengen van 

een algemene, en dus diffuse, acceptatie van het politiek systeem als 

zodanig, inspelend op ieders hoop 'aan zijn trekken te komen' (Reijen 

1981, p. 271). Deze ontwikkeling staat een rationele diskussie t.a.v. 

politieke beslissingen in de weg en vormt als zodanig een fundamentele 

bedreiging voor de democratie (Reijen 1981, p. 271). Rationeel betekent 

hier dat een in principe voor iedereen aanvaardbare legitimatie van be

slissingen en van regels die daarbij worden gehanteerd kan worden ge

geven. 

Konflikten kunnen aIleen maar opgelost worden door argumentatie. Daar

voor is andere kennis nodig dan technisch-bruikbare kennis waarbij aI

leen effektiviteit (de doel-middelen rationaliteit) een rol speelt en 

van legitimering geen sprake is. Deze kennis is niet aIleen situatief 

gebonden, ze is gelegen in de vaardigheid, zeer verschillende gebeurte

nissen onder een wetmatigheid of norm te brengen, waarbij het van be

lang is dat de beoordelaar niet uitsluitend rekening houdt met zijn 

eigen standpunt, maar ook met dat van anderen (Reijen 1981, p. 274). 

Legitimering lS essentieel om tot overeenstemming te komen en moet wor

den geleverd 1n de 'dialoog', die daartoe vrij dient te zijn van onge

controleerde machtsinvloeden: de zgn. lIideale gesprekssituatie". leder 

gesprek, ook over kontroverses van opinies en tegengestelde belangen, 

kan aileen worden gevoerd wanneer regels voor argumentatie en taal

uitingen (grammatica) worden gehanteerd, die beide partners accepteren 

en onderhouden. Deze voorwaarden hebben dus een "universalistisch" 

karakter (Reijen 1981, p. 272). Volgens Habermas impliceert de zgn. 

"communicatieve compententie" van de mens zijn wil tot mondigheid en het, 

zonder druk van buitenaf, tot overeenstemming willen komen; in taal

gebruik is de mogelijkheid van de "ideale gesprekssituatie" veronder

steld (Nauta 1981, p. 80-84; Habermas 1968, p. 163). Indien men zich 

kan verplaatsen in de situatie van anderen, een intersubjectief patroon 

van normen en waarden kan ontwikkelen, dan is daarmee de flexibiliteit 

tot stand gebracht, die nodig is om opduikende problemen niet alleen 

provisorisch maar ook struktureel op te lossen. De 'ideale gespreks-
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situatie' vormt zo een model voor ontwikkeling van cooperatie en crisis

preventie, niet slechts als ideaaltype, maar als doel voor de menselijke 

evolutie (Reijen 1981, p. 281). 

De historische evolutionaire ontwikkeling beschouwt Habermas als een 

ontwikkeling van leerprocessen. Wetenschap speelt in die ontwikkeling 

een belangrijke, zeker niet onafhankelijke rol. 

Wetenschap is niet per se waardevrij. Een verklaring voor het feit dat 

wetenschap door de politiek misbruikt kan worden moet in de wetenschap 

zelf liggen (Reijen 1981, p. 273). In de wetenschap is slechts sprake 

van een 'objectivistische schijn', aIle kennisvorming wordt geleid door 

een belang, dat het gebruik van bepaalde logisch-methodologische regels 

impliceert. Dit belang% kan worden onderkend in de formulering van de 

probleemstelling in relatie tot de impliciete of expliciete kennis

theor~tische grondslagen van ieder wetenschappelijk werk (Brand 1974, 

p. 18-21). 

De kritische wetenschapstheorie wijst op drie kategorieen (ontwikkelings

stadia) van wetenschappelijk onderzoek, ieder met een voor hen spec i

fieke samenhang tussen logisch-methodologische regels en het kennispro

ces leidende belangen: 

I. De "empirisch-analystische" wetenschappen, die de mens ontwikkelt am 

te kunnen overleven d.w.z. gericht op de reproduktie van het natuur

lijk bestaan: het "technisch" belang. 

2. De "historisch-hermeneutische" wetenschappen dienen een "praktisch" 

belang, zij zijn gericht op de ontwikkeling van kommunikatieve vaardig

heden, op de interaktie, am ordelijk samenleven te garanderen. 

3. De IIkritisch-georienteerde" wetenschappen, die een "emancipatorisch" 

belang dienen; even oorspronkelijk als het belang van een effektieve 

kontrole van het natuurlijk bestaan en het belang van geslaagde kommu

nikatie met de medemens is het belang van emancipatie uit verhoudingen 

waarin op enigerlei wijze sprake is van onderdrukking. Hensen handelen 

nieL aIleen instrumenteel en kommunikatief, maar ook moreel en politiek. 

Evenals de empirisch-analytische wetenschappen hebben de kritisch

georienteerde wetenschappen tot deel kennis van regelmatigheden 

(nomologische kennis) te produceren, zij beperken zich hier echter 

niet toe, maar trachten bovendien vast te stellen,wanneer bij die 

~ 
Belangen zijn hier niet partikulier maar algemeen. Niet personen of 
groepen, maar de samenleving is er het subject van. 
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regelmatigheden sprake is van onveranderlijke wetmatigheden van het 

soeiale handel en als zodanig, en wanneer we met niet "ideologiseh 

vastgevroren", maar in principe veranderbare afhankelijkheidsver

houdingen te maken hebben (Habermas 1965/1973; Reijen 1981; Nauta 

1981; Brand 1974). 

Steeds wanneer gebruik wordt gemaakt van wetenschap voor politieke be

slissingen moet rekening worden gehouden met deze kentheoretische as

pekten. Hierop kan de bijdrage van de wetenschap aan de ontwikkeling 

van de samenleving, met name waar het de interne organisatie van de 

samenleving betreft, worden beoordeeld. In het bijzonder wanneer kennis 

wordt ontwikkeld ten behoeve van emancipatorische doelstellingen (bij

voorbeeld in het kader van de inspraak in de ruimtelijke ordening)is 

het van belang,deze kennis en de gehanteerde methoden op de kentheore

tische grondslagen te toetsen*. 

Het "pragmatisch model" nu kan slechts funktioneren op basis van kennis 

verbonden met een emancipatorisch belang, d.w.z. als resultaat van de 

derde kategorie van wetenschappelijk onderzoek. 

In het kader van het "pragmatisch model" dienen immers aIle betrokkenen 

in de besluitvorming te partieiperen. De kennisproduktie is daarop danook 

gerieht: de konfrontatie en afstemming van historisch-maatschappelijke 

behoeften en historisch-teehnisch kunnen moet voor eenieder inzichtelijk 

en kontroleerbaar zijn. 

Rieruit komt duidelijk het ideaal-typisch karakter van de denkbeelden van 

Habermas t.a.v. het "pragmatisch model" naar voren. Rij wijst er zelf op 

dat binnen de huidige maatsehappelijk situatie 6e empirische voorwaarden 

voor realisatie van het Upragmatisch model" ontbreken. 

Een effektieve ~ialoogf tussen wetenschap en politiek in het kader van 

het "pragmatiseh model" is aHeen dan mogelijk wanneer zij verloopt via 

de openbare mening binnen een demokratische samenleving. 

Hiertoe dient de kommunikatie tussen wetenschap en politiek toeganke

lijk te Z1Jn voor iedereen en vrij te zijn van machtsinvloeden. Normen en 

feiten kunnen dan vastgesteld worden in een open diskussie. Ret heeft 

slechts zin daarbij naar overeenstemming te streven, wanneer sprake is 

van een transparante belangenstruktuur, die een rationele, van ideolo-

% 
Nauta biedt in zijn artikel: "Het marxisme en de filosofie van 
Habermas" een goede aanzet voor een dergelijke toetsing, p.94-I02. 
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gische verhullingen ontdane, diskussie mogelijk maakt. In een dergelijke 

situatie is sprake van gelijkwaardigheid en machtsgelijkheid bij iedereen. 

Politiek wordt daarin bepaald op basis van het algemene inzicht in de 

ontwikkeling van de wederkerige relatie tussen behoeften en het nivo van 

technische en wetenschappelijke ontwikkeling. Hiertoe dient sprake te 

zijn van een grote mate van vermaatschappelijking van technische- en 

wetenschappelijke kennis en informatie gericht op een emancipatorisch 

belang. 

Deze voorwaarden zijn 1n de samenleving van vandaag niet gerealiseerd en 

men moet zich daar danook terdege van bewust zijn wanneer geprobeerd 

wordt dit model of elementen daaruit toe te passen op een bepaald ter

rein van de politiek. Niet voor niets spreekt Haberm.as van een "opeen

volging van leerprocessenfl
• 

De "ideale gesprekssituatie" dient onder deze omstandigheden niet als 

uitgangspunt te worden genomen, maar in plaats daarVian gebruikt te wor

den als theoretisch referentiekader en praktisch doel. 

Uiteindelijk berust volgens Habermas de evolutie op de ontwikkeling 

van morele gezichtspunten, die weliswaar voor korte tijd onderdrukt 

kunnen worden, maar op den duur kunnen ze noch buiten werking worden 

gesteld, noch hun geldigheid verliezen (Reijen 1981, p. 173). 

Het komt bij evolutie vooral neer op kommunikatief handelen. Hetgeen 

noch onder het aspekt van de ontwikkeling van techni~~k of technologie 

begrepen kan worden, noch onder het aspekt van strategisch handel en, 

maar aIleen onder het aspekt van morele verantwoordelijkheid en recht

vaardiging van normen. Dat impliceert opheffing van machtsuitoefening 

(Reijen 1981, p. 282). De ontwikkeling van wetenschap en techniek moet 

ontdaan worden van haar "schijnobjektiviteit'!, die impliciet gericht is 

op de handhaving van de bestaande machtsverhoudingen. Slechts een weten

schap waarin t.b.v. de ontwikkeling van theorieen en methoden uitdrukke

lijk deze wetenschasexterne doelstellingen (waarden) gereflekteerd 

worden kan daaraan een aijdrage leveren. Bovendien moeten deze theorieen 

en methoden steeds ontwikkeld worden in kri tische wisselwerking ('dialoog') 

met feiten en betrokkenen. Deze belangenorientatie bepaalt de wetenschap 

dus tot in haar wezen. Dat wil echter niet zeggen dat er in de kritisch 

georienteerde wetenschap geen elementen van de empirisch-analystische-

en de historisch-hermeneutische wetenschap te herkennen zijn; het is immers 

een volgende stap in de ontwikkeling van de wetenscha,p t.b.v. een recht-
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vaardige samenleving. Wetenschap krijgt zo opnieuw de bevrijdende rol 

die zij in het verleden vervuld h.eeft (Koningsveld 1976/1978). 

3.4. AANZETTEN TOT VERWERKING VAN HET PRAGMATISCH MODEL BIJ ENKELE 

AUTEURS 

In deze paragraaf worden enkele bijdragen aan de Nederlandse plannings

diskussie besproken, waarin de denkbeelden van Habermas impliciet of 

expliciet een rol spelen, of aanzetten bevatten voor een nadere invul

ling ervan. Hier zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de 

bijdragen(waar dit onderzoekprojekt op aansluit) uit de vakgroep 

Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie, afd. Bouwkunde, T.H. Eindhoven. 

Deze paragraaf vormt daarmee eveneens een gedeeltelijke toelichting op 

de plaats van het projekt in het onderzoek van de vakgroep. 

In haar dissertatie "Onderweg naar een wetenschappelijke methode voor 

Ruimtelijke Ordening" baseert Dessing zich in sterke mate op het prag

matisch model van Habermas (Dessing 1979). Zij acht dit model uitermate 

geschikt om toe te passen in het planningsproces. 

"Behalve voor de keuze van bepaalde onderwerpen van planning, die voor

afgaat aan het planningsproces, wordt ook v~~r aIle mogelijke beslissingen 

binnen het planningsproces de dialoog voorgesteld" (Des sing 1979, p. 59). 

Zij spreekt van de noodzaak van een wederzijdse kammunikatie tussen 

ruimtelijke planners en beslissers (inklusief eventuele groepen uit de 

bevolking), waarbij de beslissers de doelen formuleren en de plannen 

beoordelen, en de planners zich o.a. bezighouden met de bestudering van 

het objekt en het ontwikkelen van de plannen (Dessing 1979, p. 235). 

Daarbij dient rekening te worden gehouden met de taal of begrippen van 

aIle mogelijke betrokkenen. De begrippen van planningsdeskundigen en van 

beleidsmensen moe ten teruggevoerd kunnen worden op deze algemene be

grippen. Het zijn daarvan nl. abstrakties zoals bijv.: bevolingsomvang, 

woondichtheid en wegenstruktuur (Dessing 1979, p. 237). 

T.a.v. het wetenschappelijk onderzoek zelf stelt zij~ 

"Bij het opstellen van de doel- en probleemstelling en bij de evaluatie 

van het wetenschappelijk onderzoek, evenals bij de formulering van de 

aanleiding voor het onderzoek, dient de dialoog plaats te vinden.· 

Voor het werk van weten~chappelijk onderzoekers geldt als eis, dat in 

begrijpelijke taal wordt uitgelegd waarmee en hoe men bezig is en wat 

de resultaten (kunnen) zijn. Daarbij is het van belang, dat de relatie 
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wordt aangegeven met de door de heslissers expliciet gemaakte keuzen 

(waarde-oordelen)" (Dessing 1979, p. 35). 

Dessing plaats de planningsdeskundige uitdrukkelijk binnen de overheid, 

als het subjekt van de ruimtelijke ordening, die daartoe de bevoegdheid 

verkrijgt via het stelsel van de parlementaire demokratie. Het formu

leren van de aanleiding voor planning is een taak van zowel beslissers 

als planningsdeskundigen. Voor de planningsdeskundigen betekent dit, 

dat zij zich in dienst stellen van de beslissers. Daarbij dienen de plan

ningsdeskundigen, wanneer zij a.h.v. het pragmatisch model willen werken, 

enig vertrouwen te hebben in de overheid als IIdemokratische belangen

afweegster"(Dessing 1979, p. 100). 

Dessing abstraheert daamee echter van de huidige praktijksituatie, zij 

s tel t namelij k"£ 

IIWat de feitelijke situatie betreft deel ik de opvatting van Guffens 

en Launspach, dat de overheid er niet in slaagt de voorkomende belangen 

op een demokratische manier tegen elkaar af te wegen bij haar beleids

voering. Normatief echter stel ik dat de overheid zou moe ten optreden 

als demokratische belangenafweegster" (idem, p. 98). 

Daarmee ontduikt Dessing de praktische restrikties die Habermas aan de 

toepassing van het pragmatisch model binnen de huidige maatschappelijke 

kontekst verbindt en relativeert daarmee tegelijkertijd de praktische 

bruibaarheid van de door haar ontwikkelde methode in het licht van de 

door haar geformuleerde doelstellingen. De methode krijgt zo meer een 

ideaaltypisch dan een toepassingsgericht karakter. Indien dat het gevolg 

is van de toevoeging van het adjektief "wetenschappelijke" aan het woord 

methode in de titel van haar dissertatie, dan maakt zij daarmee een on

eigenlijk gebruik van de denkbeelden van Habermas; in het werk van 

Habermas staat juist de praktische rol van de wetenschap centraal. 

De beschouwingen van van Lohuizen m.b.t. het ligebruiksgericht onderzoek" 

en het ~"aanvullend wetenschappelijk model" (AWM) kunnen eveneens in de 

richting van het "pragmatisch model" van Habermas worden geinterpreteerd 

(van Lohuizen 1977, 1980, 1981; van Lohuizen/Ruigrok 1980). 

Van Lohuizen gaat uit van een fundamenteel onderscheid tussen planolo

gisch onderzoek en ruimtelijk beleid waardoor tussen onderzoek en be

leid een spanningsveld aanwezig is. Deze spanning ontstaat tussen ener

zijds de wetenschappelijke aard en verantwoordelijkheid resp_ pretenties 

van het planologisch onderzoek en anderzijds de politieke aard en 
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verantwoordelijkheid resp. pretenties van het beleid. Ais gevolg hier

van zijn plannen in onvoldoende mate op onderzoeksresultaten gebaseerd 

en zijn gerichte onderzoekbijdragen ten behoeve van het plan, de uit

voering en het beheer schaars en worden weinig gevraagd. Een van de 

oplossingen voor dit probleem dient volgens van Lohuizen gevondente 

worden in het meer op elkaar richten van planologisch onderzoek ener

zijds en planning en beleid anderzijds, in de zin van het dichter tot 

elkaar brengen van twee werelden die elkaars taal niet spreken en el

kaar daardoor onmogelijk kunnen verstaan. Hiertoe wordt het begrip 

"vertalenll gel.ntroduceerd: 

"( ••• ) als het proces van op een noemer brengen nl. van twee vormen op 

een inhoud ook in de zin van het zo vormgeven van een inhoud dat deze 

begrijpelijk en hanteerbaar wordt voor de gebruiker van die inhoud" 

(van Lohuizen 1980). 

Zowel planning als beleid dienen zich wederzijds, zonder veronachtzaming 

of verlies van eigen aard en pretenties, te verbreden afhankelijk van de 

specifieke problematiek. Deze wederzijdse verbreding wordt vormgegeven 

in het "aanvullendwetenschappelijk model n gebaseerd op een voortdurende 

'dialoog' tussen onderzoek enerzijds en planning en beleid anderzijds, 

gedurende het volledige planningsproces van bestemming en inrichting 

tot beheer. 

De 'dialoog' heaft zowel betrekking op de te volgen procedures en de te 

formuleren beleidsproblemen als op de uit de beleidsproblemen af te 

leiden probleemstelling voor wetenschappelijk onderzoek, de te hanteren 

onderzoekmethoden en technieken, de interpretatie en formulering van kon

klusies en eveneens op de wijze waarop de onderzoekresultaten zullen 

worden gebruikt in het beleid. 

Het gaat daarbij niet om een "quasi beleidsmodel" maar om een verdieping 

van onderzoek en beleidsprocessen, waarbij vanuit het onderzoek steeds 

al ternatieven ontwikkeld en beoordeeld worden, maar geen Hbeleidsbepalende" 

resultaten worden geleverd. Er vindt geen uitwisseling van verantwoorde

lijkheden plaats, het gaat in het "aanvullend wetenschappelijk model" 

om "bijdragen tot beleidsvorming" (van Lohuizen 1980). Deze formuleTing 

drukt uit,dat naast een politiek beleidsmodel en in wisselwerking er-

mee, een wetenschappelijk model aanvullend opereert terwille van de 

kwaliteit en afgewogenheid van het beleid. Nader gespecificeerd 

is het in het AWM de taak van het planologisch onderzoek om in dialoog 

met het beleid, vanuit de pluriformiteit van belangen, keuzesituaties 
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te onderkennen, deze te expliciteren (alternatieve keuzes met voor- en 

nadelen) en in samenhang daarmee keuzekonsequenties (effektiviteit, uit

voerbaarheid, haalbaarheid, relaties met ander beleid) te onderkennen 

en te expliciteren (van Lohuizen 1980). 

Het aanvullend wetenschappelijk model vertoont een aantal belangrijke 

overeenkomsten met het pragmatisch model van Habermas, en weI op de 

volgende punten: 

- wetenschap en beleid worden in het AWM weliswaar onderscheiden op grond 

van verschillende verantwoordelijkheden, maar zij hebben een gemeen

schappelijke taak in de formulering van doelen en middelen en in de 

operationalisering daarvan; 

- aan beide modellen lig't de veronderstelling ten grondslag dat beleid 

gebaat is bij een rationele diskussie en dat daarvoor argumenten moeten 

worden ontwikkeld; 

- beide modellen gaan ervan uit dat wetenschap op zich geen direkte ant

woorden op beleidsvragen levert en evenmin feiten op grond waarvan 

de beleidskeuze eenduidig is te bepalen, maar argumenten ter beoor

deling van keuzesituaties; 

- in beide modellen dient de waarde van deze argumenten, evenals het pro

gramma van onderzoek etc. bepaald te worden in de 'dialoog' tussen 

wetenschap en beleid, het nivo waarop een rationele diskussie kan 

plaatsvinden en wetenschap en beleid in een kritische wisselwerking 

tot elkaar staan; 

- tens lotte wordt in beide modellen aandacht besteed aan de taalproble

matiek, die een goede kommunikatie tussen wetenschap en beleid bel em

mert en waarvan de oorzaken gezocht worden in de begripsvorming, die 

wordt beInvloed door tal van psychologische, sociale en ekonomische 

faktoren (Koningsveld 1976, hoofdstuk 5). 

De in het aanvullend wetenschappelijk model voorgestelde 'dialoog' 

vormt een belangrijke stap in de richting van een operationalisering 

van het pragmatisch model van Habermas in de ruimtelijke ordening 

er ontbreekt echter nog een kruciaal element. In het model van van Lo

huizen heeft de 'dialoog' enkel een functie in de relatie tussen 

planologisch onderzoek enerzijds en planning en beleid anderzijds ter

wijl een expliciete aanduiding van ds wijze waarop de 'rest van de samen

leving' wordt betrokken in dit kommunikatieproces ontbreekt. In het 
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pragmatisch model van Habermas daarentegen gaat het niet om een ver

betering van de kommunikatie tussen deskundigen en politici zonder meer, 

maar om een demokratisering van de samenleving en daartoe is de mogelijk

heid tot deelname van aIle betrokkenen aan de 'dialoog' een essentiele 

voorwaarde. Deze mogelijkheid moet bestaan vanaf het allereerste moment, 

d.w.z. al op het moment dat een beleidsprobleem wordt geformuleerd en 

deze vervolgens wordt omgezet in een probleemstelling vooreventueel 

te verrichten wetenschappelijk onderzoek. Dat aan de realisatie van het 

pragmatisch model volgens Habermas een aantal praktische restrikties 

zijn verbonden doet daaraan niets af. Bij de beoordeling van andere 

voorstellen in dit kader gaat het er nu om,op welke wijze daarin deze 

praktische restrikties hanteerbaar worden gemaakt. Het AWM komt welis

waar op een aantal punten duidelijk in de buurt van het pragmatisch 

model, het gaat echter voorbij aan het fundamentele aspekt van demokra

tisering in relatie tot kennisontwikkeling ter ondersteuning van het poli

tieke proces. 

Op sommige punten wekt het AWM bovendien de indruk dat het het politiek 

besluitvormingsproces wil beschouwen als een wetenschappelijk onderzoek

praces, waarin volgens een funktionele rationaliteit (Friedmann 1973) 

keuzes worden gemaakt in het kader van de gestelde doelen en t.b.v. deze 

keuzes en afgemeten aan de omvang en aard ervan wetenschappelijke kennis 

wordt toegeleverd. Daarmee bestaat het gevaar dat tal van belangrijke fak

toren die het politieke besluitvormingsproces ingrijpend beinvloeden over 

het hoofd worden gezien bij toepassing van het voorgestelde AWM in het 

besluitvormingsproces. 

Daarom geldt voor dit model hetzelfde als wat t.a.v. het model van Dessing 

naar voren werd gebracht: het model besteedt onvoldoende aandacht aan de 

praktijk en eigen aard van het politieke proces hetgeen het operationeel 

karakter ervan beperkt. 

Voor een verdere uitbouw van het AWM biedt het "Urbanistiekkonsept" van 

Goudappel (1980) goede aanknopingspunten. Dit konsept wordt omschreven 

als 1Ieen op integratie gerichte benadering van de maatschappelijk en 

ruimtelijke problematiek met betrekking tot planning en inrichting van 

onze gebouwde omgeving ll (Goudappel 1980, p. 479). Daarbij wordt Urbani

sdek gedefinieerd als de integratie van de komplexe gebruiksvraa& en 

de beschikbare (bouw)technische mogelijkheden in stedebouwkundig ont

werp en ruimtelijk planning. 

De essentie van het "Urbanistiekkonsept" is gelegen in het samenbrengen 
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van een "denkkader" en een "handelingskader" als grondslag voor het 

ruimtelijk funktioneren van de samenleving. 

In zijn beschouwing van het verschijnsel 'onderhandeling' in de ruimte

lijke ordening onderscheidt Goudappel drie verschillende groepen van ac

toren, te weten: de bestuurders, het publiek en de deskundigen (planners) 

(Goudappel 1982, p. 43). Ret samenspel tussen die groepen wordt aangege

ven ~n een drieslagfiguurtje ook weI 'triade' genoemd. In dit figuur 

wordt, vereenvoudigd, de onderlinge wisselwerking tussen de verschil

lende groepen tot uitdrukking gebracht. 

Fig. 1: triade uit het Urbanistiekkonsept, de onderlinge wisselwerking 

tussen de actoren (Goudappel 1982) 

De bevolking, de betrokkenen in een konkreet planningsprojekt. wordt hier 

expliciet en volwaardig als een van de drie te onderscheiden groepen op

genomen. De uiteindelijke ruimtelijke ordening komt aldus tot stand vanuit 

het samenspel, het overleg en het integrerend werken van deze drie ver

schillende groepen, zowel onderling als intern. 

Deze driedeling nu verbindt Goudappel, ter verduidelijking, met de drie 

hoofdsektoren van het handelingskader van het Urbanistiekkonsept, te 

weten: 'onderzoek', 'planning' en 'beleid'. 

Onderzoek wordt daarbij in het verlengde van het publiekgeplaatst, in 

plaats van op de lijn van de deskundigen en krijgt daarmee een specifieke 

rol toebedeeld. Ret onderzoek heeft d~ funktie om de samenleving waar te 

nemen, te verkennen en te analyseren. Goudappel duidt dit soort onderzoek 

aan met de engelstalige term "inquiry" (Goudappel 1982, p.44). Dit is 

echter weI een aanzienlijk minder brede opvatting van onderzoek dan die 
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van van Lohuizen, die zojuist werd behandeld. 

Een aantal zaken die bij van Lohuizen tot het onderzoek worden gerekend 

zijn in het handelingskader van het Urbanistiekkonsept als onderdeel van 

de sektor planning opgenomen. 

Van be1ang is hier echter dat de in het Urbanistiekkonsept aangeduide 

primaire vorm van onderzoek ten behoeve van het plannings- en be1eids

proces, direkt op een lijn wordt gesteld met het publiek, als aktiviteit 

die eenieder aangaat en erop is gericht zoveel mogelijk van wat er leeft 

in de samen1eving en daarin als probleem wordt ondervonden te laten door

k1inken in planning en beleid. 

Deze driedeling van aktoren komt ook terug in het organisatorische en 

konceptuele kader van het Urbanistiekkonsept, waarin de begrippen 'zeggen

schap', 'mens en samenleving' en 'kunde' voorkomen, deze begrippen geven 

eveneens duidelijk de bedoeling aan van de in het konsept aangeduide re-

1aties tussen onderzoek en publiek. 

Het is van belang dat in het Urbanistiekkonsept de nadruk wordt gelegd 

op de wederzijdse wisselwerking tussen de drie sektoren, publiek, des

kundigen en beleid, en tevens op de noodzaak van een integrerende c.q. ver

dichtende aanpak en een daarop gericht denken. Nieuwe visies zullen in 

deze kontekst moeten worden ontwikkeld om een op zichzelfstaande tech

nische benadering en de daarmee samenhangende "schijnrationaliteit" tegen 

te gaan of aan te vu1len en zo de inbreng van "nieuwe kwaliteiten" in 

de samen1eving en in het planningsproces mogelijk te maken (Goudappe1 

1982) • 

Deze e1ementen zijn ook terug te vinden in het pragmatisch model van 

Habermas, waarin ten behoeve van de wisse1werking tussen de verschillende 

sektoren wordt gesproken van een voortdurende idialoog'. 

Deze dialoog is slechts mogelijk tussen actoren die elkaar verstaan, 

d.w.z. een gemeenschappelijk begrippenapparaat hebben ontwikke1d, daarin 

nu 1igt het op integratie c.q. integrerend handelen gerichte karakter 

van het pragmatisch model besloten. 

De hier besproken opvattingen over onderzoek en planning zijn niet nieuw; 

door Steigenga werd reeds ve1e jaren ge1eden een aantal overeenkomstige 

ideeen geformu1eerd, als bijdrage aan een diskussie over de relatie tussen 

onderzoek en be1eid in de ruimtelijke ordening (Steigenga 1973). Omdat 

deze bijdrage van Steigenga, ondanks het feit dat deze a1 10 jaar oud is, 

nog steeds niet aan betekenis heeft ingeboet en gezien de geringe aandacht 



-61-

hiervoor in de aktuele diskussie m.b.t. deze problematiek, wordt hier 

uitgebreid op dit artikel ingegaan. 

Steigenga is van mening dat planning, zoals zij door de beleidsinstan

ties wordt bedreven, een nogal primitief karakter heeft. 

Te weinig onderdelen van het planningsproces zijn objekt van systematisch 

onderz6ek. 

Oorzaken voor de problemen in de relatie tussen onderzoek en beleid moe ten 

volgens hem vooral gezocht worden in het nog onvoldoende inzicht, zowel 

in theoretisch als in practisch opzicht, in het planningsproces, de kon~ 

sekwenties hiervan voor de formulering van beleidsprogramma's, alsmede 

van de eisen welke aan beleidskader en beleidsmiddelen dienen te worden 

gesteld bij een op planning gebaseerd beleid. 

Ruimtelijke planning moet volgens Steigenga gezien worden als een kontinue 

proces,waarbij het onderzoek zich moet richten op aIle fasen c.q. taken 

van het planningsproces. In dit verband noemt hij twee in het plannings

proces centraal staande zaken waarin onderzoek. een belangrijke rol dient 

te spelen, te weten in~ 

- het signaleren van de problematiek waarmee de planning wordt geconfron

teerd, hetgeen een kontinue verkenning van maatschappelijke processen 

vereist (vgl. inquiry bij Goudappel) en 

het concipieren van methoden en technieken welke vereist zijn ter ver

kenning, ter analysering en ter oplossing van deze problemen. 

Met name de signalering van de problematiek is volgens hem een van de 

meest essentiele taken binnen het kader van de ruimtelijke planning en 

tegelijkertijd ook een van de meest verwaarloosde. 

Juist gezien het subjectief en intuitief karakter (zie ook 3.2.2.) acht 

hij de signalering van de problematiek een toetssteen voor het democra

tisch karakter van de ruimtelijke planning. Het gaat daarbij nl. om de 

omstandigheden waaronder problemen worden onderkend en erkend. 

Over het algemeen moet worden gesteld, aldus Steigenga, dat het overgrote 

deel der problemen op basis van spontaniteit en willekeur (dus ook uit 

verzet tegen de "officiele' problematiek) wordt vastgesteld. 

Het wetenschappelijk onderzoek - ongeacht waar uitgevoerd - voigt in het 

algemeen de willekeurig en spontaan.tot stand gekomen probleemomschrijving. 

De rol van de wetenschap is hier een'passieve' en inherent aan het 

'laissez-aller' karakter der probleemonderkenning. Deprioriteitsbepali~g 

der problematieken vindt plaats op basis van machtsverhoudingen en inci

dentele politieke situaties. 
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De rol van de wetenschap wardt eerst een aktieve wanneer er een kritisch

rationele doorlichting plaatshaeft van de processen welke hebben geleid 

tot een aanduiding van de problemen, welke het object zijn van beleid en 

uiteindelijk van een op planning gebaseerd handelen. 

Een dergelijke interpretatie van onderzoek kan belangrijke aanwijzingen 

geven m.b.t. de in de gegeven situatie gekozen uitgangspunten, inter

pretaties en prioriteitsbepalingen. Het blootleggen van kontroversiele 

punten is daarbij uitermate belangrijk: De funktie van'wetenschappelijk 

onderzoek· is of wordt hier. overwegend 'aktief' en 'konfronterend'. Naar

mate rneer in termen van planning en minder in termen van incidenteel en 

partieel beleid wordt gedacht, wordt de rol van het wetenschappelijk on

derzoek (van de wetenschappelijke onderzoekers) er een van gelijkwaar

dige partner in de relatie tussen beleid (het planningobject) het plan

ningsubject en het wetenschappelijk onderzoek. 

Tussen het ontdekken van een probleem (onderkenning) en het als zodanig 

accepteren (erkenning) verloopt een zekere tijdsduur,die 80ms zeer. 

lang kan zijn. Het is mogelijk deze tijdsduur te beinvloeden. Van be-

lang daarbij is dat toeval of willekeur zoveel mogelijk worden uitge

schakeld en vervangen door bewuste keuzes d.m.v. een systematische en 

adequate confrontatie van de verschijnselen met de waarden en normen

patronen van een zich ontwikkelende samenleving. Deze konfrontatie moet 

ook de uitgangspunten opleveren voor de formulering van de doelstellingen 

ter oplossing van de problematieken (vgl. het pragmatisch model van 

Habermas). Planning verloopt daarbij als een kontinue proces en komt tot 

stand op basis van de Idialoog'. 

Planning en daarbinnen de onderkenning en erkenning van de problematiek 

15 volgens Steigenga een zaak voor allen, d.w.z. voor 'het beleid' in 

de ruimste zin, voor thet onderzoek' waar en door wie dan ook en vooral 

ook voor Ide geplandenl. en wellicht ook voor hen voor wie niet gepland 

wordt. Van monopolisering hiervan door wie dan ook kan en mag geen sprake 

zijn. Een 20 groot mogelijke openheid van onderzoek, planning en beleid 

is hiertoe een noodzakelijke voorwaarde. Dit vereist het scheppen van 

mogelijkheden m.b.t. deskundigheid, middelen tot observatie, evaluatie 

en interpretatie en het accepteren van een relatieve autonomie der par

tiCipanten. 

Demokratische planning'dient voorta de mogelijkheid te bieden om tot 

een afwijkende prioriteitsbepaling m.b"t. de probleemstelling te komen. 
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In een demokratische planning is het verwerken van oppositionele en af

wijkende stromingen zodanig van betekenis dat dit bewust in de 'plannings

dialoog' dient te worden,ingebouwd. 

Steigenga acht juist het universitaire onderzoek bij uitstek geschikt om 

een bijdrage te leveren aan de fundamentele demokratisering van de ruim

telijke planning. De betrekkelijke onafhankelijkheid van het beleid biedt 

de universitaire instellingen de mogelijkheid tot een 'konfrontatie' 

te komen met de officiele problematiek welke vanuit de beleidsorganen 

wordt gesteld. 

Ret universitaire onderzoek zou kunnen funktioneren als het kritisch 

geweten m.b. t. het signaleren van de problematiek en als een kritische 

evaluator van uitgangspunten en doelstellingen van het beleid en de 

resultaten hiervan. Deze kritische "konfrontatie" maakt steeds de expli

citering van de te maken of de gemaakte beleidskeuzes noodzakelijk en ver

hoogt daarmee de mogelijkheid tot demokratische kontrole en daarmee de 

mogelijkheid van een ruimtelijke planning die tot stand komt d.m.v. de 

'dialoog' • 

In dit verband haalt Steigenga, van Bouten aan. die in zijn proefschrift 

een duidelijke voorkeur uitspreekt voor het "pragmatisch model" van 

Rabermas i.v.m. de relatie tUBsen wetenschap en beleid (Steigenga 1973. 

p. \33). Volgens van Routen wordt in dit model niet aIleen de weten

schappelijke kennis maar oak de waarden waarop deze betrekkingheeft 

tot objekt van een rationele diskussie. (v.Routen, 1973). 

Volgens Steigenga is deze rationele dialoog t.b.v. een demakratiserende 

planning een voorwaarde voor een samenwerking tussen wetenschap en be

leid wil zij niet ontaarden in een vorm van hegemonie. Niette-

min tekent hij daarbij aan dat door van Routen in navolging van Raber

mas voorbij wordt gegaan aan het feit dat een politikus uiteindelijk 

een verantwoording heeft aan derden, die hem in deze funk tie als ver

trouwensfiguur hebben aangewezen; een wetenschappelijk onderzoeker ver

tegenwoordigt volgens hem niemand. 

Rier sluiten we de samenvatting van het betoog van Steigenga af met de 

konstatering dat in de diskussie m.b.t. de relatie tussen onderzoek en 

beleid juist de hier besproken fundamentele aspekten op de achtergrond 

zijn geraakt. De nadruk is in toenemende mate komen te liggen op het 

zoeken naar technische oplossingen in de sfeer van procedures en op het 
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ontwikkelen van verfijnde onderzoeks- en planningsmethoden en technieken 

(Klerks, Plan 7/'82, Castells/Wigmans 1979/1980). Een fout overigens 

waar Steigenga zich zelf ook aan schuldig maakt door toch weer na zijn 

analyse van de problematiek onmiddelijk in te gaan op procedures zonder 

allereerst voldoende stil te staan bij de aard van de door hem gekon

stateerde fundamentele problemen, daaraan namelijk moeten oplossingen 

tenslotte worden getoetst. 

3.5. NAAR EEN NIEUWE DEFINI~RING VAN DE PROBLEMATIEK 

3.5.1. KOMMENTAAR OP DE IN 3.4. BESPROKEN VISIES 

In de vorige paragraaf zijn enkele bijdragen aan de Nederlandse plannings

diskussie besproken. Daarbij werd niet gestreefd naar volledigheid - dat 

is zeker in het kader van dit vooronderzoek onmogelijk - het gaat hier 

uitdrukkelijk am bijdragen waarin de relatie tussen onderzoek en beleid 

min of meer centraal standen en waarin elementen van het pragmatisch 

model van Habermas waren te herkennen of expliciet aan ten grondslag 

lagen. 

Bij nadere bestudering van deze bijdragen blijken weliswaar overeenkom

sten met het pragmatisch model aanwezig, maar zijn anderzijds ook belang

rijke verschillen te herkennen met dit model. Deze verschillen liggen 

m.n. in de aandacht voor de maatschappelijke kontekst van de geanaly

seerde problemen, de gewenste oplossingen voor de problemen en de re-

lat tussen wetenschap, politiek en samenleving. 

AIle bijdragen kenmerken zich door een vorm van wat we zouden willen 

noemen 'idealistisch-rationalisme' (H.J.), waarin een scherp onderscheid 

tussen planning (wetenschap en technologie) en politiek (normen en waar

den) gehandhaaft blijft. Of schoon in de verschillende bijdragen ratio

neel afgeleide normatieve doelen worden geformuleerd (de overheid zou 

als demokratisch belangenafweegster moeten funktioneren etc.) moeten 

we konstateren. dat de voorgestelde middelen om deze doelen te bereiken 

zich beperken tot het domein van de technisch-wetenschappelijke rationa

liteit, zonder de effekten ervan op de maatschappelijke kontekst en de 

daarin bestaande waarden en norm€n en verhoudingen te analyseren of 

daar in ieder geval aandacht aan te besteden. 
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Een uitzondering daarop vormt het Urbanistiekkoncept van Goudappel, of

schoon w.b.t. de vooronderstellingen een aantal overeenkomsten bestaan 

met de andere bijdragen, ligt daarin in eerste instantie de nadruk op 

de samenhang tussen denken en handelen en wordt uitdrukkelijk bepleit 

een dergelijke 'eendimensionale rationaliteitLte overstijgen. Zgn. instru

mentele oplossingen die voorbij gaan aan de essentie van het probleem 

moeten in deze benadering worden vermeden en mogelijkheden moeten worden 

gecreeer~ om nieuwe waarden in de ruimtelijke planning te introduceren. 

In de verschillende visies vormt de rationale argumentatie de noodzake

lijke en belangrijkste basis voor het beleid, of op z'n minst de uit

eindelijke legitimatie ervan. Daarbij wordt uitgegaan van een samen

leving bestaande uit mondige, rationeel denkende, lerende en handelen-

de mensen die zich een weloverwogen oordeel vormen van hun eigen, indi

viduele doelen, en dit oordeel opnieuw willen overwegen op basis van de 

gevolgen van het hanteren van die doelen, kortom van de geemancipeerde 

individuele mens (o.a. Dessing '79, p. 235-236). 

Een denken dat we zowel terugvinden in de "verstehende" sociologie van 

Max 'Weber als in de "trial and error" methode van de kritisch-rationa

listen, Popper c.s., en wat in feite betekent dat slechts in beperkte 

mate kan worden geanticipeerd op het resultaat van het handelen en be

reikte situaties,steeds wanneer ze niet beantwoorden aan de beoogde 

doelen,inderdaad als onbedoeld worden beschouwd (Brand 1976, Bader 1976). 

De verschillende bijdragen hebben ook gemeen, dat zij konstateren dat er 

een aantal praktische belemmeringen bestaan in de samenleving die een 

echte rationele besluitvorming onmogelijk maken, zoals o.a. verschillen 

in kennis en macht: oftewel dat de feitelijke situatie dus niet overeen

komt met de bovengenoemde uitgangspunten. Daarin ligt opnieuw een ver

wijzing naar associaties met het denken van Habermas. Echter de genoem

de belemmeringen worden tussen haakjes geplaatst, wanneer er vervolgens 

aanbevelingen worden gedaan voor een rationele of multirationele bena

dering en besluitvorming. D.w.z. dat met de gekonstateerde praktische 

beperkingen,gelegen in de maatschappelijke kontekst van de plannings

aktiviteiten,plotseling geen rekening meer wordt gehouden of dat daar

van geabstraheerd wordt; de 'ideale' situatie wordt het uitgangspunt. 

In plaats van op een operationele basis drijven deze modellen daardoor 

op 'idealisme' en gezien het karakter van de modellen op 'idealistisch

rationalisme' . 
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De samenhang tussen de verschillende problemen krijgt onvoldoende aandaeht; 

men richt zich vaak op een deelprobleem. Er kan dan niet worden aange

geven wat de gevolgenzijn cvan een '.bepaaide 'oplossing: van. een deelprobleem 

voor de andere veelal weI gesignaleerde problemen (Bukt,1981). Daarroee 

bestaat het risiko dat de voorgestelde oplossingen geheel andere 

"onbedoelde tl effekten hebben op het planningsproces in zijn geheel 

(denk bijvoorbeeld aan de inspraak, par. 3.2.2.) en de maatschappelijke 

kontekst daarvan. 

Van Gunsteren merkt hierover terecht op: 

"Er zijn verschillende planningsbenaderingen die in een verschillende 

kontekst ( ••• ) thuishoren. Een grondfout van veel planning is geweest: 

"overreaching", het boven de krachten grijpen, het loslaten van de kon

tekst C ••• ). Daardoor werden andere soorten van rationaliteit, die voor 

vreedzaam en gerecht samenleven onmisbaar zijn in de verdrukking gebracht. 

( ••. ) De kontekst is een essentieel onderdeel van elk adaptatiesysteem. 

Planning die van de kontekst abstraheert, hier niet mee verweven is, is 

gevaarlijk rigide. 1l (v.Gunsteren 1974, p.144). 

Daaraan kan worden toegevoegd dat deze benaderingen zeker niet zo poli

tiek neutraal zijn als zijn pretenderen in de methode: het tussen haak

Jes zetten van de kontekst betekent het handhaven ervan! 

Ret lijkt op een karikatuur van de technologie, die antwoorden produ

ceert op deelvragen en de effekten van toepassing en de achtergronden 

van de vraag beschouwt als objekt van andere wetenschapsgebieden. 

De hier geanalyseerde beperkingen van de in par. 3.4. besproken aanzetten 

(waarbij op verschillende punten een uitzondering moet worden gemaakt 

voor het Urbanistiekkoncept van Goudappel). vertoont een aantal opval

lende overeenkomsten met de kritische beoordeling van Popper door 

Koningsveld (1976). Deze kritiek is in belangrijke mate geinspireerd 

op de "kritische theorie" van "de Frankfurter Schule" (Koningsveld J976). 

Ook bij Popper blijft wetenschap geheel buiten de beslissingssfeer, buiten 

de kwestie van de doelkeuze of buiten de keuze van een waardensysteem. 

Ret praktische probleem ontstaat pas tegen de achtergrond van gekozen 

doelstellingen en wetenschap kan zich alleen bemoeien met het verstrek

ken van middelen om doelen, die eenmaal in de praxis zijn gekozen, ratio

neel te realiseren. Ook Popper gaat er hierbij vanuit, dat die doelkeuze 

redelijk is. dat wil zeggen, dat hij plaatsvindt binnen een open, echte 

liberale samenleving van mandige, vrije, verlichte of geemancipeerde 
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mensen (Koningsveld 1976, p. 115). 

De samenleving wordt ingedeeld in enerzijds probleemformuleerders, de 

verzameling van aIle mondige mensen die een open samenleving vormen 

en in een demokratische diskussie beslissen, en anderzijds de weten

schapsmensen als probleemoplossers, de technologen die hun adviezen 

op kennie van de feiten baseren. Wetenschap zelf wordt vrijgehouden 

van beslissingen, ze staat neutraal tegenover haar objekt, de natuur 

of de maatschappij. Deze neutraliteit is echter in strijd met de eman

ciperende rol diewetens~apvolgens Popper. evenals volgens de in par. 

III besproken auteurs, in aanleg of nog steeds heeft. Daarom spreekt 

Koningsveld van de "gehalveerde rationaliteit"; de emanciperende rede 

(of rationaliteit) is van de wetenschap afgehakt met de aanname dat 

momenteel sprake is van een geemancipeerde, open samenleving waarin 

vrije mensen in dialoog tot een probleemformulering komen. Wat resteert 

is de "formele" rede die slechts (sociaal-)technologische adviezen hoeft 

te produceren in het kader van gestelde doelen. "Popper heeft echter 

aan de rede van de wetenschap zijn emanciperende kracht ontnomen en 

haar daarmee de kritische angel uitgetrokken" (Koningsveld 1970, p. 121). 

Het is deze wetenschap die toonaangevend is in onze westerse moderne 

industriele samenleving en waaraan die samenleving behoefte heeft om 

zichzelf in stand te houden en in die vorm met de daarin ontwikkelde 

verhoudingen te reproduceren. Wetenschap dient in deze samenieving een 

technologisch belang, de emanciperende rede ervan ontbreekt of is eruit 

verdwenen. Daarmee wordt deze wetenschap tot een bestrijder van de eman

ciperende rede (idem). Het ontbreekt deze wetenschap aan de noodzakelijke 

elementen om een samenleving te bereiken of althans bij te dragen aan 

het bereiken van een samenleving, die zij weliswaar als ideaalbeeld for

muleert, maar toch normatief als uitgangspunt neemt voor theorie-ont

wikkeling; d.w.z. dat zij de huidige maatschappij een vals gezicht geeft. 

Benadrukt moet worden dat het hier dan niet gaat om de individuele weten

schapper die als lid van de samenleving allerlei opvattingen kan hebben, 

maar om de rol van de wetenschap of van het wetenschapsbedrijf en de 

wijze waarop daar door de wetenschappers vorm aan wordt gegeven. 

Daartegenover stelt zich de kritische theorie van de Frankfurter 

Schule, zij wil de wetenschap - en de verwetenschappelijkte samen-

leving waarbinnen het standaardbeeld van de wetenschap·tot ideologie 

is geworden - uit deze eendimensionale kring.bevrijden. 
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"Met die theorie willen ze (de filosofen van de kritische theorie H.J.) 

de zin van de geschiedenigs - de geemancipeerde, menselijke samenleving -

realiseren. Die theorie moet ook een theorie over de menselijke geschiede

nis zijn, die een orientatie kan geven aan de praxis, dat is het met 

bewustheid realiseren van die geschiedenis. Ze moet een "Geschicht

philosophie in praktischer Absichtn zijn. Ze moet ook de theorie zijn 

die de technologie, welke ongetwijfeld nodig is op weg naar die geeman

cipeerde samenleving, onder leiding van de rede stelt". (Koningsveld 1976, 

p. 123-124). 

Deze theorie is dus ook partijdig, zij is gericht op de verandering van 

de samenleving, en stelt zich aan de zijde van zwakkeren, de onderdrukten 

en uitgebuitenen. 

Juist bij die groepen ligt noodzakelijk baar solidariteit. 

Deze theorie beseert zich op de marxistiese wetenschapstraditie waarin 

het individu wordt beschouwd als drager van maatschappelijke verhoudingen, 

die zijn handelingsruimte in principe bepalen, slechts in onderlinge wissel

werking van verhoudingen en het bewustzijn van de dragers kunnen deze zich 

veranderen of ontwikkelen in de richting van een gesteld ideaal:~de ---..... ~~ ...... -""'.~"'-

geemancipeerde sa!1lenleving als de zin"an de geschiedenis. 
"'''''''''''''''''''~~-"-'''''''''~....,..",,_~.'~r'A~-''''~' . ",' ,-- - .. 

Het is opvallende dat sinds de tweede helft van de jaren zeventig de 

aandacht voor de politieke besluitvorming, de rol van de verschillende 

aktoren daarin en de bijdrage van het wetenschappelijk onderzoek aan het 

afnemen ~s. In verschillende van de hier als 'idealistisch-rationalistisch t 

gekenmerkte bijdragen, die in 3.3. werden besproken, bestond nog aandacht 

voor voor de besluitvorming en m.n. de demokratisering daarvan. 

Dat werd van belang geacht om de doelstellingen van de ruimtelijke orde

ning in de konkrete uitvoering van de plannen zoveel mogelijk te reali

seren. Momenteel in een periode van ekonomische stagnatie, wordt steeds 

meer gehoord dat teveel aandacht is besteed aan de besluitvcrming in die 

zin (o.a. Bierman/Verdenius 1982) en dat nu het objekt weer eens aan 

bod moet komen. En of schoon het beheersingsaspekt zeer vaak en nadrukke

lijk wordt genoemd, blijft men zich in dit kader koncentreren op ener

zijds het technische verbeteren vanhet plannings- en beleidsproces 

in de ambtelijke sfeer en anderzijds op het objekt in de meest een

voudige zin nl. de technisch-materiele ruimte. Procedures worden daar

bij steeds meer in termen van management en efficiency beschouwd i.p.v. 

in termen van maatschappelijke besluitvorming. Weinig aandacht 

, 
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wordt daarbij geschonken aan de feitelijke effekten van bestaand of voor

genomen ruimtelijk'beleid voor de uiteenlopende belangenkategorieen en 

al evenmin voor herverdelingseffekten voor sterkeren en zwakkeren in de 

samenleving (Buit 1981). 

De relatie tussen de feitelijke ontwikkelingen, de beoogde veranderingen 

en de realisatie daarvan d.w.z. de uitvoeringsaspekten enerzijds en de 

procedurele kant daarvan anderzijds wordt onvoldoende gelegd. Het lijken 

twee aparte werelden die, of schoon oorspronkelijk met elkaar verbonden, 

steeds losser van elkaar gaan funktioneren. Castells vat dit probleem samen 

in de zgn._ "paradox van de planning" (Castells 1979, Wigmans 1981, 

zie tevens 3.2.1.). 

De verslagen van de planologische diskussiedagen van de afgelopen jaren 

zijn in dit verband zeer illustratief (van Meel 1981, ,P.P.D. bundel 1982). 

Dit beeld staat in schril kontrast met bijvoorbeeld de uitspraken van 

van Gunsteren in 1974: 

"Succes van de planning is niet langer anks! ttl meten in termen van 

verwezenlijking van de doelen van het plan. Ais het plan een taal is 

waarbinnen we ons kunnen bezinnen en diskussieren om zo tot gemeenschappe

lijk en rationele wilsvorming te komen, dan Ur. verwezenlijking van plan

doelen geen kriterium voor succes. Het gaat erom in hoeverre de planning 

bijdraagt tot gemeenschappelijke en.rationele wilsvorming. Maar dit is 

moeilijk te meten". (van Gunsteren 1974). 

Het begrip rationaliteit zoals ddor van Gunsteren gehanteerd,is gebaseerd 

op de invulling van Habermas daarvan. Juist met zijn laatste opmerking 

La. v. de meetproblematiek duidt hij op een belangrijk. probleem. ZDiets 

is niet objektief te meten, dat moet gebeuren vanuit een normatief re

ferentiekader, dat tot in de kern van de wetenschap moet doordringen om 

een dergelijke vraag te kunnen beantwoorden. Dat is niet nodig wanneer 

slechts de resultatenworden onderzocht en de middelen in het licht van 

de resultaten worden beoordeeld. (Op die manier kan een wetenschapper 

'objektief' tot de uitspraak komen dat toenemende bewapening en m.n. 

nucleaire bewapening bijdraag't tot handhaving van de de wereldvrede en 

daarmee tot behoud van de vrije westerse samenleving). 

Hiertegenover moet niet de vraag gesteld worden planning of geen plan

ning, zoals Bierman en Verdenius (1982) menen in hun pleidooi voor 

objektorientatie en stuursterkte onderzoek, maar: "welke soort plan

ning kan in welke kontekst zinvol beoefend wO,rden?" (v.Gunsteren 1974). 

De relatie ,tussen objekt en proces moet als uitgangspunt dienen. 
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Planning mag n1. geen doel op zich zijn, geen vorm van werkverschaffing 

van vele academici, netzomin als ze die indruk mag wekken door zich zo 

eenvoudig af te weren tegen kritiek in tijden van ekonomische neergang, 

zij moet de toets der praktijk aandurven i.p.v. zich als instrument laten 

gebruiken ter handhaving van de status quo. 

Nu het faillisement van het idealistisch-rationalisme langzamerhand aan 

het licht komt moet men ervoor ~ppassen niet het ki~d met het badwater 

weg te gooien, dit zou juist in deze tijd fatale konsekwenties kunnen 

hebben. Onderduiken in de formele rationaliteit, door Koningsveld de 

"gehalveerde rationaliteit" genoemd, door andere 'de' wetenschappelijke 

rationaliteit ,kan ons aIleen maar verder afbrengen van oplossingen, 

die bijdragen aan een ontwikkeling in de richting van een demokratische, 

geemancipeerde samenleving. 

Uiteindelijk moeten we konkluderen dat de in de vorige paragraaf bespro

ken bijdragen weI degelijk goede en bruikbare elementen bevatten, maar 

dat de gehanteerde theorieen op verschillende punten ongeschikt zijn 

en op andere punten onvoldoende uitgewerkt voor operationalisatie e~Janf 

zij b1ijven gevangen in een soort idealistisch-rationalisme, dat deze 

bijdragen kenmerkt. 

Dit geldt ook voor de bijdrage van Steigenga die weI degelijk op een 

aantal belangrijke problemen wijst, die veela! niet of onvoldoende in 

de diskussie worden betrokken. Maar ook Steigenga laat de wetenschap 

zelf ongemoeid en stelt daarmee belangrijke grenzen aan de theorie

vorming. Habermas maakt duidelijk dat er verschillende soorten weten

schap zijn, gericht op verschillende maatschappelijke belangen;i.p.v. 

door politieke neutraliteit kenmerken deze wetenschappen zich door par

tijdigheid. Deze partijdigheid komt tot uitdrukking in de formulering 

van de empirische basis van de theorievorming evenals in de keuze van 

de methoden om daarin kennis van eigenschappen, samenbangen en wetmatig

hcden te ontwikkelen en deze als uitgangspunt te gebruiken voor de vast

stelling van beleid. Het begrip rationaliteit zelf kent daarmee eenpoli-
, ., "','7'_'/ v-"'~'4»'h~ 

tieke invulling en kan niet als neutraal kriterium voor besluitvormi~~ 

wordenvoorgesteld, netzoming kan politieke rationaliteit als iets vol

komen ... anders worden beschouwd als wetenschappelijke rationaliteit, beiden 

kenmerken zich namelijk door een komplexe belnvloeding van normen en 

waarden. 

grond hiervan kunnen we niet meer stellen dat de keuze voor een be-

paalde wetenschappelijke benadering of methode gebaseerd kan zijn 0t> de verklaring 
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van de verschijnselen of op de feiten aIleen. Voordat verschijnselen 

verk1aard worden, moeten ze worden waargenomen, hiertoe moet een em

pirisehe basis worden vastgesteld en hiertoe is een theorie noodzakelijk. 

Oak in het kritisch rationa1isme wordt de theoriegeladen waarneming er

kend, maar deze;y4ndt haar objektiviteit wederom in de intersubjektieve 

overeenstemming binnen een forum van wetenschappers. Habermas stelt 

d~artegenover, zoals zojuist a1 verduidelijkt, dat deze overeenstemming 

aan buitenwetenschappelijke belangen is verbonden, die de wetenschaps

beoefening tot in de kern raken. Er bestaat op grond daarvan een verb and 

tussen feiten en waarden oftewel: "de werkelijkheid wordt niet 'ontdekt' 

door de wetenschapper maar 'gekreeerd'." (Achterhuis 1977). 

Geen van de bijdragen bes.teedt voldoende aandacht aan deze problematiek 

geen van de bijdragen geeft een definitie van het gehanteerde begrip 

'rationaliteit.' Lp.v. te anticiperen op de als ideaal geformuleerde maat

sehappij en deze te vergelijken met de huidige situatie om vanuit het 

daaruit verkregen inzicht aanbevelingen te doen t.a.v. de verbetering 

van de huidige situatie wordt het ideaaltype als uitgangspunt genomen, 

verbeteringsvoorstellen kunnen dan niet verder reiken dan procedures, 

methoden en technieken op zieh, zonder daarbij het objekt,. de daarin 

voorkomende problemen en de maatschappelijkekontekst essentieel te be

trekken, en dus zonder deze kontekst op essentie.le punten te willen ver

anderen of daaraan bij te dragen. 

Weliswaar leveren de in 3.4. besproken benaderingen een belangrijke bij

drage aan het denken over de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en 

beleid of politiek in het kader van de ruimtelijke planning, maar hun 

betekenis is zoals hierboven betoogd beperkt. M.n. de analyse van Steigen

sa en de in het verlengde daarvan geplaatste bijdragen van Goudappel en van Lo

huizen bieden mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van een visie op de bij

dragen van wetenschappelijk onderzoek aan een pluriforme ruiwtelijke ordening. 

De maatschappelijke kontekst en de daarin optredende problemen, zoals 

'de grote v~~~~h'i'li~;·i'n·f;.l.k~;;n. ken~is"~"n';acht, dlenen echter veel 
~~t;;,~~~~tW"'il~~,,:·'11t)\'N'~~~",~~~V:;4-W~~~~:>;rt -jU<'m-lw/lfnl.'gu IlHl'l):i! '!I-,"Ii!I\il~ 

meer aandacht te krijgen. Juist daarop moet het onderzoek zich richten, 

rering van het planologisch onderzoek. 
C~_""~~' ____ ~'-~_"IIPffl'f'l\\\il,~~!iiIII!!!III'~~ 

Niet voor niets staat in de Urbanistiek de problematiek van de inte-

gratie van de 'komplexe maatschappelijke gebruiksvraag' en de beschikbare 
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{bouw)-technische mogelijkheden in stedebouwkundi~. ontwerp en ruimte-
"-------~'"" ' 

lijke plan centraal. Een gebruiksvraag die wordt gekenmerkt door verschil-

lende posities, belangen en politieke visies en mogelijkheden die, veel

vuldig zijn, met uiteenlopende maatschappelijke konsekwenties. Een derge

lijke integratie vergt weliswaar veel kreativiteit, maar mag niet slechts 
1t!~_:1_'}i';_~>' 

het resultaat zijn van een kreatief 'design' van een of enkele ontwerpers 

of 'geroutineerde' beleidsmensen. 

Systematisch wetenschappelijk onderzoek dient in dit proces een belang

rijke rol te vervullen. M.n. de identifikatie en analyse van de gebruiks

vraag en de verkenning van de technische mogelijkheden vormt de voor

naamste opgave van het planologisch onderzoek, als basis voor die inte

gratie. In de planning dient vervolgens de integratie tot stand te worden 

gebracht, en wanneer planning een gemeenschappelijke aangelegenheid wil 

zijn dan dient daarbij naar een dialogische vorm te worden gestreefd, waar

bij zoveel mogelijk belanghebbenden worden betrokken. Die belanghebbenden 

moeten dan echter ook weI de mogelijkheid hebben zich op eenzeIfde wijze 

uit te rusten met middelen - o.a. resultaten van pIanologisch~onderzoek 

en 80ms ook eigen onderzoek of deskundigheid - als de andere participanten 

en de overheid, zoals uiteengezet in 3.2. 

3.5.2. KONKLUSIE 

In dit kommentaar is gekon8tateerd dat de verschillende bijdragen, die 

in par.3.4. zijn besproken, bij nader onderzoek minder raakpunten hebben 

met het pragmatisch model van Habermas dan aanvankelijk werd aangenomen. 

Bij nader onderzoek blijken de bijdragen aIle in meer of mindere mate 

gebaseerd te zijn op een 'idealistisch-rationalism~', waardoor het opera

tioneel karakter ervan in het licht van de geformuleerde doelstellingen 

sterk wordt betwijfeld. De belangrijkste bezwaren zijn, dat het gehanteer

de wetenschapsbegrip niet zeIf in het onderzoek wordt betrokken en bet 

daarmee verbonden centrale begrip 'rationaliteit' niet wordt geexplici

teerd. en dat aIle bijdragen zich kenmerken door een a-histories karakter. 

Daartegenover wordt de "kritische theorie" van de Frankfurters gesteld. 

die aan de geformuleerde bezwaren tegemoet komt. 

Deze theorie is partijdig in de zin d~t zij zich ten dienste stelt van 

de realisering van e.en bepaald maatsc.happijbeeld en daarmee aan de zijde 

van diegenen die voor zo'n maatschappij ijveren. 

De "kritische theo:de" heeft haar basis in de marxistische wetenschaps

traditie, waarbij echter de zgn. 'subjektieve faktor' ben.drukt wordt 

in het kader van de ontwikkeling van een 'theorie van de emancipatie'. 
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Centraal in de theorie staat het begrip van het klassekarakter van de 

kapitalistische maatsehappij. het vertrekpunt voor verandering. 

Ret is tevens deze theorie die een belangrijke inspiratiebron en weten

schappelijke basis vormt voor initiatieven op het gebied van Wetensehap 

en Samenleving-onderzoek, de Wetensehapswinkels. deIMGO's en het 'konfron

terend' planologisch onderzoek als onderdeel daarvan. 

Ret vraagstuk van het spanningsveld tussen belangenbehartiging en weten

schappelijkheid van dergelijk belanggericht onderzoek. dat in dit projekt 

centraal staat, zal in verband moeten worden gebracht met de bredere doel

stellingen van dit onderzoek n1. de emancipatie van de gebruikers of 

vraag:;; tellers. 

Ret vraagstuk van het spanningsveld is dus niet meer slechts op zichzelf 

of in ziehzelf te beschouwen maar in relatie tot de wijze waarop de ge

hanteerde methoden van onderzoek, presentatie e.d. bijdragen aan of ge

richt zijn op de emancipatie van de gebruikers en daarme? pp een verandering 

e.q. verschuiving van machtsverhoudingen binnen de samenleving. 

Daarmee mag de aandacht voor de wetensehappelijkheid niet verdwijnen. 

De erkenning van versehillende maatschappelijke stellingnames en daarop 

gebaseerde keuzes voor bepaalde methoden van onderzoek impliceert namelijk 

niet dat het begrip wetensehappelijkheid of wetenschappelijke kwaliteit 

niet meer gehanteerd kan worden. Er blijft weI degelijk sprake van be

paalde wetenschaps-interne karakteristieken als: 'systematiek', 'geobjek

tiveerdheid' of 'objekt-iviteit' (Boers 1980), 'betrouwbaarhid', 'kontro

leerbaarheid' e.d., maar deze kunnen niet zondermeer in relatie tot de 

gehanteerde methode worden begrepen. Zij dienen steeds in relatie .te 

worden gebraeht met de maatschappelijk orientatie van het wetensehappe

lijk werk i.e. de onderzoeker(s). 

Korthals stelt dat de ideologie van de deskundigheid een van de laatste 

en misschien meest geslaagde pogingen is, van bepaalde ma"htsgroepen am hun 

machtsposi tie te legi timeren (Korthals 1977). Wanneer di t beeld van de wetenschap en 

haar deskundigheid m.b. t. het aplossen van (maatschappelijke) problemen door 

de wetenschap zelf is gekreeerd en in de samenleving leeft, dan wordt het 

inderdaad hoog tijd dat de wetenschap i.e. de wetenschapper zich meer 

bezighouden met de maatschappelijke betekenis ervan. 

tens lotte 
Benadrukt moetr'worden dat in deze studie dus niet uitgegaan wardt van een samen-

leving met gelijke mens en met gelijke mogelijkheden en kansen. maar van een situ

atiewaarin zieh strukturele versehillen hebben ontwikkeld. Deze situatie wordt 

echter niet opgevat als een statisch gegeven, maar als uitgangspunt voor verandering. 
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3.6. RESUME EN KONKLUSIES UlT DIT HOOFDSTUK 

Dit hoofdstuk is begonnen met een nadere bestudering van het probleem

kader en de daaraan ontleende argumenten voor een grotere verscheiden-

heid aan belanggericht planologisch onderzoek, onafhankelijkvan elkaar 

uitgevoerd. Daarbij is in hoofdstuk ) al opgemerkt, dat t.a.v. de veronder

stelling dat een grotere verscheidenheid aan belanggericht planologisch 

onderzoek door de weerspiegeling van het politiek en pluriform karakter 

van de ruimtelijke ordening kan bijdrageh aan een verdere demokratisering 

van dit beleidsterrein, een aantal beperkingen gelden. Naar de betekenis 

van deze beperkingen is in dit hoofdstuk gezocht. 

In par. 3.2. is nader ingegaan op de rol van de overheid in de ruimtelijke 

ordening, de betekenis van kennis en informatie daarin en de rol van de 

verschillende participanten t.o.v. elkaar in het besluitvormingsproces. 

liit deze paragraaf komt naar voren dat de eis van een grotere verscheiden

heid aan belanggericht planologisch onderzoek gezien de praktische situatie 

alleszins gerechtvaardigd lijkt; m.n. de zwakkere belangen 

komen nogal eens in de knel en de voorzieningen die gekreeerd zijn om dit 

probleem te verminderen zoals openbaarheid van bestuur, inspraak e.d. 

werken zeer gebrekkig of helemaal niet, althans niet in de richting van 

de formele doelstellingen. Echter eveneens blijkt uit deze paragraaf dat 

de realisatie van het voorgestelde model en de daaraan ten grondslag 

liggende doelstellingen in belangrijke mate afhankelijk is van onderzoek

externe m.n. politieke faktoren, zoals bijv. de verschillen in macht 

tussen verschillende belangengroepen in de samenleving. 

Het vraagstuk van de toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis en 

informatie voor bepaalde groepen in de samenleving bijvoorbeeld op het 

terrein van de ruimtelijke ordening en de daarmee samenhangende proble

matiek van de relatie tussen onderzoek (wetenschap) en beleid (politiek) 

moet in een bredere maatschappelijke kontekts worden onderzocht. 

In het werk van de Frankfurter Schule neemt deze problematiek een centrale 

plaats in; hierop is in par, 3.3. ingegaan. 

Met name bet door Habermas geformuleerde pragmatisch model staat dicht 

bij de in hoofdstuk 1 ontwikkelde gedachten. Echter Habermas geeft na

drukkelijk aan dat ter realisering van dit model een aantal fundamentele 

voorwaarden ontbreken in de huidige samenleving. Van die voorwaarden is 
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in hoofdstuk 1 te veel geabstraheerd, waardoor het voorstel een sterk 

idealistisch karakter kreeg. 

Om meer greep op dit probleem te krijgen zijn vervolgens in par. 3.4. 

enkele bijdragen aan de Nederlandse planningsdiskussie geanalyseerd. 

Het ging daarbij in het bijzonder om de wijze waarop de relatie tussen 

onderzoek en beleid wordt uitgewerkt en tevens om de aandacht voor de 

demokratisering van die relatie. 

De geanalyseerde bijdragen tonen op verschillende punten overeenkomsten 

met het pragmatisch model van Habermas. enkele zijn daar ook expliciet 

op gebaseerd. Voor aIle bijdragen geldt echter dat ze of al onmiddelijk, 

of in een later stadium wanneer oplossingen voor de gekonstateerde pro

blemen worden geformuleerd, onvoldoende aandacht schenken aan de realisa

tie van de gestelde doelen of de implementatie van de oploseingen in de 

huidige maatschappelijk praktijk en de daarin geldende verhoudingen. Er 

wordt onvoldoende aandacht geschonken aan de maatschappelijke voorwaarden 

die noodzakelijk zijn om de gestelde doe len te realiseren en de mogelijk

heden om deze voorwaarden tot stand te brengen danwel een ontwikkeling in 

gewenste richting te stimuleren. Ook deze bijdragen kenmerken zich daarom 

door een idealistisch karakter. Bovendien wordt in de bijdragen onvol

doende aandacht besteed aan het gehanteerde wetenschapsbegrip. Weliswaar 

vormt het in de verschillende bijdragen een belangrijk aandachtspunt 

en wordt oak kritiek geformuleerd op bijvoorbeeld het standaard weten

schappelijk model, maar het centrale begrip 'rationaliteit' wordt niet 

nader of anders gedefinieerd en blijkt ala uitgangspunt te funktioneren 

(dit geldt het minst voor het Urbanistiekkoncept). De wijze waarop het 

wetenschapsbegrip wordt gehanteerd vertoont sterke overeenkomsten met 

het "kritisch-rationalisme", op grond waarvan we de besproken bijdragen 

hebben aangeduidt met de term 'idealistisch-rationalisme'. Er is sprake 

van een 'politieke' hantering van het begrip rationaliteit, die in tegen

spraak lijkt met de in de betreffende bijdragen gestelde doelen. Dit 

impliceert tevens het a-histarisch karakter van de bijdragen. De ver

schillende bijdragen bieden echter belangrijke aanzetten waarop verder 

gewerkt kan worden rekening houdend met genoemde punten. 

De "kritische theorie" en m.n. de uitwerking daarvan door Habermas lijkt 

goedehandvattente bieden voar een nadere uitwerking van de probleemstel

ling n.a.v. de kritische beschouwing in par. 3.5. 

We hebben gezien dat de waarborgen voor de realisatie van het pragmatisch 
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model van maatschappelijke besluitvorming slechts gedeeltelijk in proce

dures en vormen van kennisontwikkeling zijn gelegen. Maar tegelijkertijd 

dat deze faktoren in het onderzoek belangrijke invloed kunnen hebben op 

een ontwikkeling in een voorgestelde richting. Het is daarom van belang 

de grenzen van deze interne faktoren te bepalen en tevens na te gaan welke 

relatie er bestaat tussen interne en externe aspekten, oftewal tussen de 

procedurele en inhoudelijke kenmerken van het onderzoek en de maatschappe

lijk en politieke effekten ervan. 

Voor het konfronterend planologisch onderzoek betekent dit: dat vastge

steld moet worden welke methodische, strategische en organisatorische 

kenmerken dit onderzoek moet hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan 

de oplossing van bepaalde maatschappelijke problemen, aan een verdere 

demokratisering van de ruimtelijke ordening en aan de emancipatie van 

de betreffende gebruikers of vraagstellers. 

Het konfronterend planologisch onderzoek dient in een veel breder maat

schappelijk en politiek kader te worden beschouwd dan in het kader van 

de beantwoording van een specifieke vraag van een gebruiker. Behalve dat 

er sprake is van een spanningsveld tussen belanggerichtheid en weten

schappelijkheid op het konkrete onderzoeksnivo, is er dus tevens sprake 

van een duidelijke relatie tussen kennisontwikkeling en maatschappelijk 

belang en daarmee zijn we weer terug bij de term 'belanggericht' of 

'gebruiksgericht' onderzoek. 

Methode, aanpak en organisatie van het wetenschappelijk onderzoek zul

len in ieder geval op twee nivo's verantwoord moeten worden. 

Ten eerste op het direkte onderzoeksnivo in relatie tot de gestelde vraag, 

daarbij zullen ongeacht de gehanteerde wetenschapsopvatting bepaalde 

wetenschappelijke kriteria gelden als kontroleerbaarheid, systematiek en 

geldigheid. 

Ten tweede op het maatschappelijke nivo, het bredere kader waarin de 

kennisontwikkeling tot stand komt en waarop het invloed heeft. 

In het wetenschappelijk onderzoek zijn dus twee elkaar wederzijdse bein

vloedende nivo's van verantwoordelijkheid te onderscheiden: een methodisch 

en maatschappelijk, politiek nivo. 

Dat werpt eveneens een ander licht op het konflikt of het spanningsveld 

tussen wetenschap en beleid (politiek), het ad hoc karakter van de be

leidsvragen dwingt het onderzoek terug op het eerste nivo. er kan zelfs 

geen sprake meer zijn van een algemene toetsting aan het tweede nivos de 



-77-

dagelijkse handelingsdruk in de beleidssfeer en het onderhandelingskarakter 

van dit beleid reduceren de wetenschap tot een techniek op het primaire 

nivo, waarop geen reflexie mogelijk is. 

De wetenschap op haar beurt gaat zich beperken tot dit nivo en krijgt 

vandaaruit de neiging om het beleid te gaan verwetenschappelijken volgens 

de rationaliteit op dat primaire nivo. Dit komt nu weer in konflikt met 

het karakter van het beleid, dat zich moet verantwoorden in een politiek 

perspektief. 

Een dergelijk konflikt kan pas worden opgelost wanneer ruimte ontstaat 

voor be ide onderling verbonden nivo's waarop de kwaliteit en beleids

relevantie van het onderzoek verantwootd kan worden: het maatschappelijke 

nivo, het politieke perspektief dat onderzoek en beleid delen en het 

daarop afgestemde methodische nivot een typische terrein van de wetenschap, 

dat zowel intern als via het maatschappelijke nivo in de richting van 

het beleid of het gebruik verantwoord kan worden. 

Ret gebruik van de term toegepast, gebruiksgericht of belanggericht heeft 

o.i. in het verleden te vaak geleid tot een eendimensionale opvatting 

over de verantwoordelijkheid van het onderzoek in technische zin op het 

primaire methodische nivo. terwijl op geen enkele wijze meer verband ge

legd werd met of verantwoording werd afgelegd over de eraan ten grondslag 

liggende wetenschappelijke paradigmata en het politieke perspektief waarin 

deze waren ontwikkeld. In die zin is veel te vaak sprake geweest van een 

'politieke wetenschappelijke' bijdrage aan het beleid, die zich heeft 

gepresenteerd in termen van waardevrijheid en door hsar karakter onkontro

leerbaar was voor de samenleving. 

Ondanks dit risiko willen wij toch, met deze aantekeningen, de termen 

'gebruiksgericht' en 'belanggericht' blijven hanteren, omdat wij menen 

hiermee een goede ingang gevonden te hebben voor nadere bestudering van 

het praktijkprobleem: genoemd spanningsveld tussen 'wetenschappelijkheid' 

en 'belanggerichtheid' in het 'konfronterend planologisch onderzoek' , 

zoals dat wordt verricht door verschillende belangenorganisaties, weten

schappelijke instellingen. wetenschapswinkels en instituten voor maatschappe

lijk gericht onderzoek (IMGO), het objekt van onderzoek van het hier voor

gestelde projekt. 

In het volgende hoofdstuk zal nu dit voorstel nader uitgewerkt worden in 

een probleemstelling. doelstelling en onderzoeksopzet op basis van een nadere 

evaluatie en bijstelling van de aanvankelijke doelstellingen en probleemstelling. 
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4. EEN ONDERZOEKVOORSTEL "PLANOLOGISCH ONDERZOEK IN HET SPANNINGSVELD 

TUSSEN BELANGENBEHARTIGING EN WETENSCHAPPELIJKHEID" 

4.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een systematische opzet voor vervolgonderzoek ge

presenteerd. Deze opzet is gebaseerd op de oorspronkelijke in hfdst. 1 

geformuleerde doelstellingen en probleemstelling. 

A.h.v. het vooronderzoek, waarvan de resultaten zijn neergelegd in de 

voorafgaande hoofdstukken zijn deze doelstellingen en probleemstelling 

nader toegespitst en geherformuleerd. En is een duidelijk onderscheid ge

maakt tussen gebruiksdoelstellingen en kennisdoelstellingen (van Lohuizen/ 

Besselaar 1982). Het gaat in dit projekt immers om een bestaande maat-

schappelijke praktijk (plannings- en beleidsprocessen in de ruimtelijke 

ordening en stedebouw en vormen van konfronterend planologisch onderzoek), 

waarin ontwikkelingen en problemen worden gekonstateerd en tevens aanzet

ten voor vermindering en oplossing van die problemen. In die praktijk wordt 

m@t deze oplossingen geexperimenteerd en worden bepaalde problemen daad

werkelijk opgelost. De aard en de breedte van deze praktijk belemmeren 

echter een systematische vooruitgang ervan. 

Rierin nu kan wetenschappelijk onderzoek een belangrijke rol vervuIIen. 

Ret is vanuit deze gebruiksorientatie dat dit onderzoekprojekt vertrekt. 

De opbouw van dit hoofdstuk is alsvolgt: 

Allereerst de doeistellingen en probleemstelling van het projekt in par. 

4.2., de opzet en werkwijze van het projekt in 4.3 •. 

De relevantie van het projekt komt in 4.4. aan de orde. 

4.2. DOELSTELLINGEN EN PROBLEEMSTELLING 

Het konfronterend planologisch onderzoek (verder aangeduid als kpo) kent 

nog maar een betrekkeIijk kort bestaan. Dit onderzoek is de afgelopen ja

ren echter een steeds belangrijker rol gaan speIen, m.n. in het kader van 

ontwikkelingen in de ruimteIijke ordening die veeial (samen)gevat worden 

in de term 'onderhandelingsplanning'. In het kader van deze ontwikkelingen 

zijn bepaalde groepen (organisaties en belangengroepen op het gebied van 

natuur en milieu, bewonersgroepen in de stadsvernieuwing e.d.) in toe

nemende mate aangewezen op het kpo. 
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De praktijk van het kpo is echter zeer divers, hetgeen samenhangt met het 

korte bestaan, de direkte belangenorientatie ervan en de geringe mate van 

institutionalisering, 

Mede daardoor heeft dit onderzoek in de ruimtelijke planning en stedebouw 

als wetenschappeIijke discipline zowel als in de praktijk nog steeds on

voldoen aandacht gekregen (vgl. bijvoorbeeld de inventarisatie van het 

Planologisch Studiecentrum TNO 1976/1980 en het recente jaaradvies van 

het Programmeringsoverleg Ruimtelijke onderzoek,PRO 1982). 

Een centraai knelpunt in het konfronterend planologisch onderzoek vormt 

het spanningsveld tussen belangenbehartiging en wetenschappelijkheid. Het 

gaat daarbij nl. om de vertaling van een specifieke in de praktijk op

tredende gebruiksvraag in termen van wetenschappelijk onderzoek en een 

daarop gerichte methode, aanpak en organisatie van het onderzoek. Deze 

vertaling vraagt om een nauwkeurige analyse van de gebruiksvraag en een 

systematische evaluatie van de beschikbare methoden van onderzoek. Te 

snelle keuzes voor bepaalde methoden van onderzoek a.g.v. tijdsdruk, 

direkte identificatie van de onderzoeker met de belangen van de vraag

steliers of een te afstandelijke wetenschappelijk benadering kunnen de 

uiteindeIijke bruikbaarheid van de onderzoekresultaten zeer nadelig 

beinvloeden. Bovendien zijn, zoals in 3.6. werd besproken een tweetal 

nivo's te onderscheiden waarop methode, aanpak en organisatie van het 

onderzoek verantwoord dienen te worden nl. een methodologisch- en een 

maatschappelijk, politiek nivo. 

Een systematisch onderzoek naar de praktijk van het kpo in Nederland. de 

daarin optredende problemen en de betekenis ervan voor de ruimtelijke 

planning en stedebouw is om deze redenen gewenst. 

4.2.1. GEBRUIKSDOELSTELLINGEN 

Dit projekt wil een bijdrage leveren aan de diskussie over de mogelijkhe

den tot verbetering van de ruimtelijke planning en stedebouw en het plano

logisch onderzoek zoals dat momenteel in Nederland funktioneert, en in 

het bijzonder bijdragen aan het verbeteren en stimuleren van de praktijk 

van het kpo. Ter vergroting van de bruikbaarheid van dit onderzoek voor 

de groepen waarop het is gericht en van de invloed ervan op het ruimtelijk 

beleid van de overheid. 
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De bijdragen zullen deels van algemene aard zijn: indcht in en aanbevelingen 

voor het konfronterend planologisch onderzoek. Deels zullen de bijdragen 

meer konkretere verbeteringsvoorstellen omvatten: bijvoorbeeld t.a.v. de 

onderzoekmethode, -strategie en -organisatie en de planning en ontwerp

procedure waarin dit onderzoek een rol wil vervullen. De bijdragen kon

centreren zich op het spanningsveld tussen belangenbehartiging en weten

schappelijkheid van het konfronterend planologisch onderzoek. 

4.2.2. KENNISDOELSTELLINGEN 

Het projekt kent een vier tal kennisdoelstellingen: 

I. Een overzicht van het uitgevoerde konfronterend planologisch onderzoek 

in Nederland in de periode 1977-]982, tegen de achtergrond van de ont

wikkelingen in de jaren zeventig. 

2. Een inventarisatie van mogelijke elementen in het spanningsveld tussen: 

a. de kenmerken van belanggerichtheid van het gebruiksgericht plano

logisch onderzoek in het algemeen en het konfronterend planologisch 

onderzoek in het bijzonder; en 

b. de kenmerken van wetenschappelijkheid. 

3. Rekonstruktie van het funktioneren van het konfronterend planologisch 

onderzoek in de praktijk, gezien de aard van dit onderzoek in termen 

van belanggerichtheid en wetenschappelijkheid en het daartussen op

tredende spanningsveld, zoals dat uit de inventarisatie naar voren 

komt, en met het oog op de effekten van dergelijk onderzoek -en de 

rol van de resultaten in- het ontwerp-, plannings- of beleidsproces, 

waarop het is gericht. 

4. Formulering van een aantal ideeen en/o~ richtlijnen voor methodologie. 

methoden, strategieen en organisatie van het gebruiksgericht planolo

gisch onderzoek, evenals voor plannings-, ontwerp- en beleidsprocedures 

waarin dit onderzoek een funktie heeft. 

4.2,3. PROBLEEMSTELLING 

De centrale probleemstelling van het onderzoekprojekt luidt: 

Hoe kan het konfronterend planologisch onderzoek in Nederland verbeterd 

worden qua methode, aanpak en organisatie in het kader van de dubbele 
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doe Is telling ervan -wetenschappelijk verantwoord en belanggericht- als bij

drage aan het afwegingsproces in ruimtelijke planning en stedebouw? 

Uit deze probleemstelling zijn in het kader van het vooronderzoek een aan

tal deelvragen geformuleerd: 

I. De systematisch inventarisatie en beschrijving van de stand van zaken 

en werkwijzen van het konfronterend planologisch onderzoek in Neder

land in termen van aantal en aard van de instituten, onderzoekprojek

ten, opdrachtgevers, gebruikers en planningsprocessen, mede in relatie 

tot ander al dan niet belanggericht planologisch onderzoek; en de selek

tie van enkele nader te onderzoeken cases uit de praktijk van de 

ruimtelijke planning en stedebouw, waarin konfronterend planologisch 

onderzoek een rol heeft gespeeld. (zie sub.3). 

2. Een systematische voorlopige beschrijving van mogelijk elementen in 

het spanningsveld tussen belanggerichtheid en wetenschappelijkheid, 

vanuit de planningstheorie, de wetenschapsfilosofie en -methodologie, 

de theorie van het (sociaal-)beleidsonderzoek en het overzicht van het 

konfronterend planologisch onderzoek in Nederland, en een voorlopige 

klassifikatie van deze elementen in het spanningsveld. 

3. De analyse van het verloop van enkele cases op het terrein van de 

ruimtelijke planning en stedebouw waarin kpo een duidelijke rol heeft 

gespeeld a.h.v. de resultaten van het voorafgaand onderzoek. Het gaat 

hier m.n. om een nadere konkretisering en operationalisatie van de 

voorlopige beschrijving en klassifikatie sub.2 en een onderzoek naar 

de konkrete effekten van deze elementen op het gebruik van het onder

zoek in ontwerp-, plannings- en beleidsprocessen. 

4. De 'normering' van methoden, strategieen en organisatie van het kon

fronterend planologisch onderzoek op basis van de relaties tussen ken

merken van belanggerichtheid en wetenschappelijkheid, zoals die uit 

de voorgaande analyses naar voren komen en de vertaling in eisen over 

en weer, teneinde dit onderzoek zoveel mogelijk te laten beantwoor

den aan de dubbele doelstelling ervan; en de situering van dit onder

zoek in procedures voor stedebouw en ruimtelijke planning. 
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4.3. WERKWIJZE EN ONDERZOEKPLAN 

4.3.1. WERKWIJZE 

Ret voorgenomen projekt kan worden omschreven als een exploratief en 

toepassingsgericht onderzoekprogramma. 

Ret gaat daarbij om het ontwerpen van bepaalde handelingsstrategieen op 

basis van bepaalde doelvoorstellingen en van de beschikbare wetenschappe

lijke basis (Albinski 1978, 184-189). 

De doelvoorstellingen komen tot uitdrukking in de motivatie van het pro

jekt in de voorafgaande hoofdstukken van dit rapport en in de gebruiks

doelstellingen die zijn geformuleerd in dit hoofdstuk. 

De wetenschappelijke basis is op dit moment echter nog onvoldoende zodat 

het eerste deel van het projekt exploratief, empirisch-theoretisch van 

karakter is. 

Deze werkwijze, waarin exploratief en toepassingsgericht onderzoek worden 

gekombineerd, wordt op de eerste plaats gemotiveerd vanuit het objekt 

van onderzoek: het kpo, en sluit bovendien nauw aan op het bestaande 

onderzoek en de resultaten daarvan binnen de Vakgroep Urbanistiek en 

Ruimtelijke Organisatie. 

Ret objekt is omschreven als een jonge praktijk, waarbinnen uiteenlopen

de visies bestaan t.a.v. de aanpak, organisatie en methode van onder

zoek. De gemeenschappelijke basis van die praktijk ligt in een kritiek 

op de bestaande organisatie van het planningsproees en in het bijzon

der op de wijze waarop daarin omgegaan wordt met de kenniskomponent i.e. 

het planologisch onderzoek en de resultsten daarvan. Verklaringen voor 

deze situatie bepalen in grote mate de inriehting van de eigen praktijk. 

Verbetering van deze praktijk vereist dus tevens een nadere analyse en 

verklaring van de in het planningsproces gekonstateerde problemen. 

Deze aanpak sluit direkt aan bij de Urbanistiek en het in dat kader ont

wikkelde model (div. publ. Goudappel), dat uiteengelegd is in een denk

en een handelingskader en gerieht is op een verbinding van beide zowel 

op theoretisch als op praktisch nivo. 

Ret vormt tevens een specifieke invulling van het "aanvullend wetenschappe-
1980 

lijk model ll (van Lohuizen), gericht op een adequate, gedoseerde inbreng 

van wetenschappelijk onderzoek in plannings~ en besluitvormingsprocessen. 
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4.3.2. ONDERZOEKPLAN 

Analoog aan de probleemstelling is het projekt opgedeeld in vier fasen, 

te weten: 

1. Inventarisatie en beschrijving; 

2, Strukturering en theoretische verdieping; 

3. Case-study; 

4. Normering evt. uitgebreid met aktie-onderzoek ter toetsing, 

Fase I. Inventarisatie en beschrijving 

Doel: 

Beantwoording van deelvraag I., d.w.z, de systematische inventarisatie 

en beschrijving van de stand van zaken en werkwijzen van het kpo in 

Nederland en de selektie van nader te onderzoeken cases (sub.3). 

Operationalisatie: 

la. Schriftelijke enquete met vaste vragenlijst, deels geprecodeerd, bij 

IMGO's, wetenschapswinkels en andere instellingen op dit terrein met 

vragen over: 

de instelling: - bestaansduur; 

- financiele basis: leden, subsidies etc.; 

- aantal medewerkers a. met dienstverband; 

b. vrijwilligers 

doelstellingen (zoals vastgelegd in de statuten); 

- organisatiestruktuur; rol van de gebruikers/ opdracht

gevers/subsidieverlenende instanties in de organisatie; 

- min of meer vaste werkrelaties a. opdrachtgevers/ 

gebruikers; 

b.onderzoeksinstellingen; 

de projekten: - aantal projekten (periode 1977-1982); 

per projekt: - naam, omschrijving en omvang van het projekt; 
- duur van het projekt; 

- naam en aard van de opdrachtgever(s)/financier(s); 

- naam en aard van de gebruikers van de resuitaten; 

- naam en aard van de betrokken onderzoekinstellingen; 

- gebruiksdoelen en kennisdoelen van het projekt; 

- opgeleverde resultaten: gegevens m.b.t. rapporten 
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van onderzoekers, bem~ddel~ngsinstelling en gebruikers; 

- het plannings en beleidsproces waarin d~t onderzoek 

als kontra-expertise een rol heeft gespeeld; 

- korte beschrijving van de effekten van het onderzoek; 

- publikaties door derden n.a,V. het projekt; 

- beoordeling van de opgeleverde resultaten door de 

gebruikers. 

lb. Interviews, gedeeltelijk gestruktureerd en gedeeltelijk open, met: 

- aantal onderzoekers; 

- aantal projektbemiddelaars en bestuurders van in-

stellingen waarbij of via konfronterend planolo

gisch onderzoek wordt verricht; 

- aantal gebruikers/opdrachtgevers; 

- aantal planners bij de overheid.die met dit soort 

projekten werden gekonfronteerd in plannings- en 

beleidsprocessen. 

Selektie van te interviewen personen/instellingen ge

beurt op basis van de resultaten van de enquete lao 

In de interviews zullen de volgende punten aan de orde komen: 

- werkwijze in de onderzoekprojekten, methoden, orga-

nisatie, strategie van onderzoek; 

- wetenschappelijke ach~ergronden; 

- invloed van de gebruikers op het onderzoek; 

- invloed van het onderzoek op de gebruikers; 

- doorwerking van het onderzoek in plannings- en be-

leidsprocessen, verwerking van de resultaten van 

dergelijk onderzoek in planning en beleid; 

- inwerking op plannings- en beleidsprocessen, 

invloed van de aanwezigheid van kontra-expertise 

op planning en beleid; 

- eigen aard van dit soort onderzoek; 

- specifieke problemen in dit soort onderzoek; 

- representativiteit van de in het overzicht lb opge-

nomen projekten; 
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- andere in het overzicht volgens bijlage 1 ontbrekende 

instellingen waar vergelijkbaar onderzoek plaatsvindt; 

- suggesties m.b.t. nader te onderzoeken cases. 

Hoofdstuk 2 van dit rapport doet verslag van een globale verkenning van 

de praktijk van het konfronterend planologisch onderzoek in Nederland. 

De inventarisatie en beschrijving van de stand van zaken en werkwijze 

van het kpo zal in principe plaatsvinden op basis van deze verkenning 

en het in dat kader opgestelde overzicht van potentiele instellingen voor 

kpo, dat als bijlage I bij dit rapport is gevoegd. 

De inventarisatie dient tevens als toetsing van dit overzicht; tijdens 

de inventarisatie zullen de in het overzicht ontbrekende instellingen 

worden opgespoord en anderen zullen uit het overzicht wellicht worden ge

schrapt. 

Beoogde resultaten: 

1.1. Overzicht van het kpo in Nederland in de periode van 1917-1982 in 

de vorm van tabellen met toelichting (een aanvulling op de PSC/TNO 

inventarisatie van planologisch onderzoek in Nederland: van Lohuizen/ 

Daamen 1976; Daamen 1980). 

1.2. Een gesystematiseerd beeld van de eigen aard van het kpo; aen ver

werking van de resultaten van de interviews. 

1.3. Een eerste selektie van de in 3 te onderzoeken cases. 

Deelrapport 1: verslag enquete, verslag van de interviews en konklusies, 

gesystematiseerd overzicht van instellingen in Nederland 

waar kpo wordt verricht. 

Fase 2. Strukturering en theoretische verdieping 

Doel: 

Beantwoording van deelvraag 2 van de probleemstelling: een systematische 

voorlopige beschrijving van mogelijk elementen in het spanningsveld tussen 

belangenbehartiging en wetenschappelijkheid en een voorlopige klassifika

tie van deze elementen. 

Operationalisatie: 

In dit deel van het onderzoek zal het overzicht van kpo in Nederland nader 

worden geanalyseerd en gelnterpreteerd om signifikante faktoren en onder-
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linge verbanden op te sporen. Daarbij zal tevens gebruik gemaakt worden 

van verdere literatuurstudie en informatie uit interviews. 

Deze driesporen aanpak heeft als voordeel dat de signalering van faktoren 

van de in deel 1. verkregen informatie plaatsvindt, maar tevens op basis 

van nadere informatie van de betrokkenen (terugkoppeling) en een nadere 

reflektie daarop m.b.v. de besehikbare literatuur. 

Zoals eerder toegelieht is deze aanpak bovendien noodzakelijk op grond 

van de speeifieke aard van het objekt. De methode, aanpak en organisatie 

van het kpo zijn direkt afhankelijk van de verklaringen van de betrok

ken en van de problemen in de ruimtelijke planning, of meer algemeen de 

werking van de ambtelijke bestuursorganen en de partlementaire demokratie 

en van hun visie op de betekenis van kennis en informatie, de rol van de 

wetensehap, in de politieke besluitvorming. 

2.a. Nadere analyse van de informatie uit deel 1. m.b.t. de praktijk van 

het kpo, aandaeht voor signifikante faktoren en hun onderling ver

band. 

2.h. Literatuurstudie naar de betekenis van kennis en informatie in plan

ning en besluitvorming m.n. op het terrein van de ruimtelijke orde

ning en stedebouw en naar de mogelijke elementen in het spannings

veld tussen belangenbehartiging en wetensehappelijkheid van belang

gerieht (planologiseh) onderzoek. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van literatuur m.b.t. de planning

theorie, de wetensehapsfilosofie en -methodologie, de theorie van 

, 

het (sociaal-)beleidsonderzoek, en de resultaten van het GEBON

onderzoek (van Lohuizen/Ruigrok, 1980) met he~ daarin opgenomen, inmiddels 

geaktualiseerde, geannoteerde literatuuroverzieht, evenals het aan 

dit rapport toegevoegde literatuuroverzieht. 

2.e. Mondelinge interviews, gedeeltelijk gestruktureerd gedeeltelijk open, 

dit onderdeel valt gedeeltelijk samen met lb. Fase 1 en 2 zullen 

deels tegelijkertijd worden uitgevoerd. In fase 2 zullen de resul

taten van de interviews nader worden geanalyseerd en uitgewerkt me

de aan de hand van 2.b. en enkele aanvullende interviews worden af-

nomen. 

Beoogde resultaten: 

2.1. Een overzieht en klassifikatie van mogelijk relevante elementen in 

het spanningsveld tussen belangenbehartiging en wetensehappelijk

heid bij konfronterend planologiseh onderzoek. 
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2.2. Een overzicht en bespreking van relevante literatuur op dit punt. 

2.3. Een nadere uitwerking van interviews lb. en versiag en analyse van 

aanvullende interviews. 

2.4. Een checklist en strukturering van het empirisch onderzoek in 3. 

Deeirapport 2.: 2.2. 

Deelrapport 3.: 2.1.; 2.3.; 2.4 •• 

Fase 3. Case-study 

Doel: 

Beantwoording van deelvraag 3: de analyse van enkele cases op het terrein 

van de ruimteIijke planning en stedebouw waarin kpo een duidelijke rol 

heeft gespeeld. 

Operationalisatie: 

Evaluatie ex post van enkele cases, waarbij de nadruk Iigt op de toetsing 

en operationalisatie van de in 2. opgespoorde elementen in het spannings

veld tussen belangenbehartiging en wetenschappelijkheid en de klassifi

katie daarvan, gericht op de rol van het kpo in planning en besluitvorming 

in de ruimtelijke ordening en stedebouw. 

Het voordeel van~ case-study is dat een omvattend beeld kan worden ver

kregen van het proces waarin kpoeen rol speeIt, waarbij de verschiIIen

de kenmerken of elementen steeds ~n hun onderiing verband kunnen worden 

onderzocht. Generalisatie is echter niet zonder meer mogelijk, daartoe 

moe ten in ieder geval meerdere cases worden onderzocht. Bovendien ligt 

hier de nadruk op operationalisatie en toetsing op basis van voorafgaand 

systematisch empirisch onderzoek, waardoor dit bezwaar wordt weggenomen 

en generalisatie zeer weI mogelijk is. 

Een ander bezwaar is het tijdrovend karakter van de case-study, waardoor 

het aantal te onderzoeken cases beperkt zal moeten blijven. Een eventuele 

uitbreiding is mogelijk door verbinding van het onderzoek met het onder

wijs. Gedacht wordt bijvoorbeeid aan deeiname van afstudeerders aan ge

struktureerde case-studies in het kader van het projektonderwijs. 

De evaluatie moet plaatsvinden op de volgende punten: 

- Verioop van het ontwerp-, plannings- of besIuitvormingsproces en 

daarin in het bijzonder de rol van de kenniskomponent, de resultaten 

van verricht onderzoek, in het algemeen en van het kpo in het bijzonder. 

- de herkomst van de beschikbare informatie t.b.v. de verschillende 
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belangen en daarvoor opererende belangengroepen en de wijze waarop 

deze informatie is gepresenteerd en ingebracht in de besluitvorming. 

- Beschrijving van het kpo a.h.v. de bijgestelde klassifikatie uit 2b., 

daarbij spelen vragen een rol als: 

- hoe heeft de afweging plaatsgevonden 

- welke rol heeft de beschikbaar gekomen informatie gespeeld bij deze 

afweging, bijv; geen; bleef beperkt tot de agendabouw; werd meegenomen 

in de nadere formulering van het beleid etc. 

Bij de selektie van de cases wordt in principe gedacht aan een drie-

tal nivo's van stedebouw en ruimtelijke planning; het wijknivo, het ge

meentelijk nivo en het regionaal/nationaal nivo. Hierbij kunnen de vol-

gende voorbeelden worden genoemd; Parkeergarage Nijmegen; uitbreiding 

en/of vestiging van bedrijven; stadsvernieuwingsplannen en cityontwikke-

lingiin diverse steden; bestemmingsplanprocedures; vaststelling woning

bouwlikaties (bijv.: Riel/Gijzenrooi, Zoetermeer Noord/Zuid, Leidschen

rlam/Nootdorp, Bergen op Zoom/:Me-rkiezaat) ;Markerwaard ;PKB Waddenzee en Waddenpijpl ijn 

van de NAM + ontwikkelingen; plannen voor de Dollardhaven; DSM uitbreiding 

op de Graetheide Geleen; Oosterschelde; Grootschalig bedrijventerrein 

Z.O.Brabant, Helmond en van een iets andere orde: weg- en spoorweg-

trace's, bijvoorbeeld: Leidschebaan, verbinding Weert-Eindhoven via de 

Stnabrechtse Heide, doortrekking van de A27 door Amelisweerd, AS8 Breda 

Zuid/Mastbos, Flevolijn door de Oostvaarderplassen en de lokatie van 

grootschalige LPG-aanlanding in Rijnmond en Zeeland, Rijksweg 73 Noord 

en Midden Limburg en de vaste oeverbinding Westerschelde. 

In de loop van fase 2 (strukturering en theoretische verdieping) zullen 

de te onderzoeken cases definitief worden vastgesteld, mede a.h.v. de 

verkenning en raadpleging van de praktijk van het konfronterend planolo

gisch onderzoek. Kriteria daarvoor zijn: er moet duidelijk sprake zijn 

van konfronterend planologisch onderzoek en er moet voldoende materiaal 

beschikbaar zijn voor rekonstruktie van de procedures. 

Beoogde resultaten: 

- verslag van de case-study 

beeld van de rol en betekenis van de kenniskomponent in planning en 

besluitvorning 

- kritische evaluatie van de voorlopige beschrijving en klassifikatie 
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van elementen in het spanningsveld tussen belangenbehartiging en weten

schappelijkheid; 

- kritische evaluatie van de voorlopige beschrijving van het spannings

veld; 

- hernieuwde formulering van het spanningsveld; 

- tentatieve formulering van het spanningsveld in termen van de elementen 

als kenmerken en eisen over en weer; 

voorlopige formulering van aanpassingen in ontwerp-t plannings- en 

besluitvormingsprocedures ter verbetering van het gebruik van onder

zoekresultaten t m.n. van kpo. 

Deelrapport 4 zal deze resultaten bevatten. 

Fase 4. Normering t aktie-onderzoek 

Doel: 

Beantwoording van deelvraag 4.: het opstellen van. ideeen en/of richtlijnen 

voor methoden t strategieen en organisatie van het kpo op basis van de 

in fase 3 geformuleerde kenmerken van belanggerichtheid en wetenschappe

lijkheid en de situering van dit onderzoek in procedures voor stedebouw 

en ruimtelijke planning. 

Operationalisatie: 

Deze fase van het onderzoek is het minst ver uitgewerkt t omdat de struk

tuur van dit deel sterk afhankelijk 1S van de resultaten van het onder

zoek in de voorafgaande fases. M.n. de vraag of in deze fase de mogelijk

heid bestaat om de genormeerde methode, aanpak en organisatie van kpo 

aan de praktijk te toetsen is op dit moment nog niet te heantwoorden, 

evenmin als over de meest geschikte methode daarvoor, daarom is voor de 

algemene term aktie-onderzoek gekozen. 

Faktoren die daarbij een rol spelen zijn de beschikbare tijd, beschikbaar

heid van procedures die in aanmerking zouden komen voor toepassing van kpo 

en in dat kader geformuleerde programma's en vanzelfsprekend de bruik

baarheid van de resultaten van de voorafgaande fasen. 

l.p.v. aktie-onderzoek kunnen participerende observatie van deelproce

dures, of simulatie eventueel goede alternatieven zijn. 

Definitievere uitspraken hierover zullen worden gedaan halverwege het pro

jekt na fase 2, als het eerste deel wordt geevalueerd en de opzet van 

het tweede deel wordt ingevuld. 
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4a. Nadere uitwerking van de in 3 geformuleerde kenmerken en eisen a.h.v. 

nader geselekteerde literatuur en enkele gerichte gesprekken met des

kundigen. 

4b. Nadere uitwerking van de in 3 geformuleerde procedures m.b.t. ontwerp, 

planning en besluitvorming a.h.v. nader geselekteerde literatuur en 

enkele gerichte gesprekken met deskundigen. 

4c. Toepassing van de geformuleerde kenmerken en eisen van kpo en de 

daarop gerichte procedures voor ontwerp, planning en besluitvorming 

in de ruimtelijke ordening en stedebouw d.m.v. aktie-onderzoek/parti

ciperende observatie/simulatie. 

N.B. 4a. en 4b. kunnen!samen worden uitgevoerd. 

Deelrapport 5: rapportage 4a, 4b en 4c en de konklusies daaruit. 

4.3.3. RESULTAAT TOTAAL 

Ret produkt van dit projekt zal bestaan uit een eindrapport/dissertatie 

in principe in de engelse taal. Gedurende het onderzoek zullen een aan

tal deelpublikaties worden verzorgd in nederlandse en internationale 

va~tijdschriften. 

De produkten zijn gericht op een inhoudelijke en methodische verbetering 

van de kwaliteit van het konfronterend planologisch onderzoek als bij

drage aan de kwalitatieve verbetering van het afwegingsproces in de stede

bouw en ruimtelijke planning. Een nadere omschrijving en differentiatie 

van de praktische en wetenschappelijke resultaten waar het projekt zich 

op richt zijn geformuleerd onder de doelstellingen. 

4.3.4. TIJDPLANNING 

Fase 
Jaar 
xxxxxxxxx 

jaar 2 

Fase 2. xxxxxxxxx 

Tussenevaluatie / 

Fase 3 

Fase 4 

rapportage 

Eindrapportage/ 

Dissertatie 

xxxxx 

jaar 3 jaar 4 

xxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxx 
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4.4.1. WETENSCHAPPELIJK BELANG EN RELATIE MET ANDER ONDERZOEK 

Het onderzoekvoorstel bouwt voort op het onderzoek in de vakgroep BUR van 

de laatste jaren in het kader van de Urbanistiek gericht op de ruimte

lijke planning en stedebouw, en vindt zijn specifieke fundament en in de 

probleemstellingen en doelstellingen van de twee vakgroepzwaartepunten 

URVZ02 en UVRZ04. 

In het zwaartepunt URVZ04: "De relatie tussen onderzoek en planning en 

Cstede)bouwkundig ontwerp als een scharnier-kategorie van het Urbanistiek

koncept ll staan centraal: de kenmerken van onderzoek en ontwerp in een 

wederzijdse afstemming t.b.v. een optimale vertaalfunktie van vraag naar 

antwoord vice versa in het kader van ruimtelijke ordening en ruimtelijke 

planning en het stedebouwkundig ontwerpen (verschillende publikaties 

Goudappel en van Lohuizen). 

In het kader van dit zwaartepunt is m.n. de vraag naar het spanningsveld 

tussen belangenbehartiging en wetenschappelijkheid en de gevolgen daarvan 

voor methoden, strategieen en organisatie van het konfronterend planolo

gisch onderzoek van' belang. 

In het zwaartepunt URVZQ2 staan de ontwikkeling van beleids- en plannings

strategieen ter verbetering van de ruimtelijke struktuur centraal. In 

dit kader probeert het projekt antwoord te geven op de vraag naar de bete

kenis van het konfronterend planologisch onderzoek voor de aktuele prak

tijk van de ruimtelijke planning en stedebouw en de mogelijkheden om de 

bestaande procedures op het gebruik van dit onderzoek aan te passen. 

Het voorgenomen projekt vormt in het bijzonder een voortzetting van het 

onderzoek van van Lohuizen, die sinds zijn oratie: 

"Op zoek naar onderzoek ...• Voorbij de ivoren toren; een kleine verken

ning rond het planologisch onderzoekll THE 1977, systematisch aandacht 

heeft geschonken aan de relaties tussen onderzoek en planning. Hoofdaan

dachtspunt daarbij is de aard van het onderzoek, het spanningsveld tussen 

gebruiksgerichtheid en wetenschappelijkheid en de vertaalfunktie tussen 

onderzoek en gebruik. 

O.a. zal worden voortgebouwd op het rapport van het GEBON-projekt 

(van Lohuizen/Ruigrok 1980). 

Of schoon het vraagstuk van op gebruik georienteerd wetenschappelijk onder

zoek zich recentelijk op verschillende vakgebieden in meer aandacht mag 

verheugen, m.n. in het kader van het zgn. (sociaal-)beleidsonderzoek 
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(v.d.Vall, 1977, 1980, Frijling/:Rottlander-Meyer 1981; Hutjes,/Cuisinier 

1983) wordt aan dit vraagstuk in de ruimtelijke ordening elders nauwe

lijks aandacht besteed. Zeker waar het dat deel van hetmderzoek betreft, 

waarin het vigerende wetenschapsbegrip wordt getoetst aan de gebruiks

vragen. 

Relevante informatie m.b.t. deze problematiek moet danook voor het groot

ste deel in andere vakgebieden worden opgespoord en geschikt gemaakt voor 

de ruimtelijke planning. 

Deze problematiek wordt uitgebreid behandeld in een serie publikaties 

van van Lohuizen (zie literatuud. 

De betekenis van het onderzoek waarvan het onderhavige projekt deel uit

maakt moet verder gezien worden tegen de achtergrond van de reeds jarenlang 

gevoerde diskussie over de relatie tussen onderzoek en ruimtelijk beleid. 

Uit deze diskussie en het in dat kader verrichte onderzoek komt als be

langrijke konklusie naar voren, dat het planologisch onderzoek onvoldoende 

beantwoordt aan de eisen, welke het ruimtelijk beleid steIt, terwijl om

gekeerd het ruimtelijk beleid zich onvoldoende baseert op de resultaten 

van planologisch onderzoek. 

Verbetering van de relatie zou o.m. moe ten worden bereikt door de eisen 

die onderzoek en planning over en weer aan elkaar stellen serieus te 

nemen (van Lohuizen/Daamen 1976). 

De verschillende studies en rapporten m.b.t. deze problematiek beperken 

zich voornamelijk tot het planologisch onderzoek, dat wordt verricht 

binnen het overheidsapparaat of t.b.v. de overheid binnen wetenschappelijke 

instituten en adviesburo's. 

Belanggericht planologisch onderzoek in opdracht van of gericht op belangen

groepen uit de bevolking o.a. verricht door of via wetenschapswinkeis en 

IMGO's heeft in deze studies niet of nauwelijks aandacht gekregen. Dit 

moet als cen ernstige lakune worden beschouwd omdat dit onderzoek zich 

juist presenteert als een specifieke invulling van een nieuwe en kritische 

visie op de problematische relatie tussen onderzoek en beleid. 

Bovendien beperkt de aandacht voor het onderzoek zich veelal tot de moge

lijke bijdrage ervan aan de oplossing van procedurele problemen m.b.t. af

weging en evaluatie in planning en beleid. In dat kader zijn o.a. de 

"strategische keuzebenadering" en de "multi criteria analyse" ontwikkeld. 

Deze methoden beperken zich tot de hesluitv6rming zelf; de met de afweging 
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en evaluatie verbonden signalering van de problematiek en de daarmee ver

bonden belangen: 'de substantiele basis' , krijgt daarin geen aandacht. 

Het kwaliteitsaspekt, veelal uitgedrukt in termen van omvattendheid en 

rationaliteit, dreigt daarmee tussen wal en schip te vallen. Op die manier 

wordt onvoldoende tegemoet gekomen aan het politiek en pluriform karakter 

van de ruimtelijke planning en stedebouw tot uitdrukking komend in de 

zeer gedifferentieerde gebruiksvraag. 

Daarmee komen we terecht bij een tweede belangrijke wetenschappelijke 

peiler van dit projekt namelijk de 'kritische theorie' van de Frankfurters 

en m.n. de uitwerking van Habermas daarvan in zijn onderzoek naar de re

latie tussen kennis en belang (Habermas Ig65, 1968). 

Het is deze diskussie over kennisontwikkeling en de maatschappelijke be

langen die daarmee gediend worden, die de basis heeft gelegd voor initia

tieven als wetenschapswinkels en IMGO's en het in dat kader verrichte 

'konfronterend' planologisch onderzoek. 

Centraal daarin staat de vraag naar de wijze waarop kennisontwikkeling kan 

plaatsvinden in wisselwerking met de betrokkenen omdaarmee niet a1leen 

technische en praktische vragen te kunnen beantwoorden, maar tegelijkertijd 

de emancipatie van de betrokkenen te ondersteunen en 20 de mogelijkheden 

voar de betrokken om in hun handelen gebruik te maken van de geproduceer

de kennis te vergroten. 

In dit kader krijgt de ontwikkeling van methoden van aktie-onderzoek veel 

aandacht (Dijkum c.s. 1981). 

De planningstheoretische basis sluit nauw aan op het vorige punt m.b.t. 

de relatie tussen kennis en belang; in het probleemkader is daarop in het 

kort al ingegaan. Deze bas wordt gevormd door wat van Gunsteren (1974) 

aanduidt als een van de drie stromingen binnen de "nieuwe planning" name

lijk de"kommunikatieve planning", gericht op bewustwording, motivatie. 

praktische politieke wilsvorming en emancipatie tot mondigheid, zonder 

welk rationeel bestuur van de samenleving onmogelijk wordt gedacht. 

Fundamenten vaor deze benadering worden gevonden in enerzijds het 'kritische' 

werk van Habermas, Wright Mills, Mannheim, Friedmann en in Nederland 

Steigenga, van Houten, van Gunsteren, van Vught, V.d.Berg, e.a. en ander

zijds werd dat expliciet in het kader van de marxistiese wetenschapstraditie 

is ontwikkeld zoals o.a. Castells. Preteceille, Lojkine, Lapple, Wigmans, 

Sierksma, Goedmao y Leijten, van Hoogstraten. Janssen e.a. 
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De in dit projekt geformuleerde vraagstelling is reeds enkele malen in

zet geweest van diskussie in vakverband (werkgemeenschap Ruimtelijke 

Planning) en raadplegingen van individuele deskurldigen op dit terrein. 

Hieruit kwam zowel het uniek karakter van de vraagstelling als de grote 

betekenis ervan voor het vakgebied naar voren. Op grond van deze over

wegingen zijn eerder reeds middelen beschikbaar gekomen (Permanente 

Dialoog, RPD, Stad & Lanschap B.V.) am een vooronderzoek naar de vraag

stelling te kunnen uitvoeren als voorbereiding op een langlopend projekt. 

De problematiek die in dit projekt centraal staat plaatst zich in het 

breder wetenschappelijk kader van het (sociaal-)beleidsonderzoek dat 

recentelijk vanuit verschillende vakgebieden als belangrijk onderzoeks

terre in naar voren treedt (v.d.Vall 1977, 1980, Frijling/Rottlander 

Meyer 1981, Weiss/Rein 1982, van Vught 1982, Hutjes/Cuisinier 1983). 

In dit kader is het projekt tevens interuniversitair verankerd in de 

SISWO-werkgroep beleidsonderzoek. 

In het najaar van 1983 zal door de vakgroep BUR vanuit URVZ04 op dit ter

rein een internationale workshop worden georganiseerd onder de titel 

"Utilization-Focus ed Research and Planning". (UFRP) 

Dit projekt levert daaraan een belangrijke bijdrage, m.n. vanuit het 

reeds verrichte vooronderzoek. 

4.4.2. MAATSCHAPPELIJK BELANG 

Het maatschappelijk belang van dit projekt moet op de eerste plaats gezien 

worden in het licht van de bijdrage ervan aan de kwaliteitsverbetering 

van het beleidsgericht onderzoek in het algemeen en het konfronterend 

planologisch onderzoek in het bijzonder. 

Op de tweede plaats ligt de bijdrage in de ontwikkeling van ontwerp-, 

planning- en beleidsprocedures t.b.v. een gedifferentieerde belangenbe

hartiging. 

Daarmee kan aan een kwaliteitsverhoging van stedebouw en ruimtelijke plan

ning in het kader van een pluriforme samenleving worden bijgedragen. 

Nog onlangs heeft het Prograrnmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) 

in haar jaaradvies 1982 (PRO/VRO) gepleit voor gericht onderzoek naar de 

aanpassing van het planningsinstrumentarium inclusief het planologisch 

onderzoek aan de toenemende belangenkonflikten in de samenleving in het 

algemeen en in de ruimtelijke ordening in het bijzonder. 

Dit advies is door de Minister nadrukkelijk overgenomen in de Memorie van 

toelichting op de begroting van VRO 1983. 
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BIJLAGE I: OVERZICHT VAN POTENTI~LE INSTELLINGEN VOOR KONFRONTEREND 

PLANOLOGISCH ONDERZOEK 

- IMGO Landbouw, Wageningen 

- IMGO Regionale Ontwikkeling, Middelburg 

- Wetenschapswinkel U.v.A., Amsterdam 

- Wetenschapswinkel V.D., Amsterdam 

- Wetenschapswinkel T.H.D., Delft 

- Wetenschapswinkel T.H.T., Enschede 

- Bouwkundig Adviesburo voor Buurtbewoners (B.A.B.) T.H.E., Eindhoven 

- Planologisch Adviesburo (P.A.B.)T.H.E., Eindhoven 

- Wetenschapswinkel voor economie R.D.G., Groningen 

- Biologiewinkel R.D.G., Groningen 

- Wetenschapswinkel R.U.L., Leiden 

- Wetenschapswinkel K.U.N., Nijmegen 

- Wetenschapswinkel E.U.R., Rotterdam 

- Wetenschapswinkel K.H.T., Tilburg 

- Biologiewinkel R.U.U., Utrecht 

- Milieuwinkel L.H.W., Wageningen 

III ~~~~!~_~~!Y~!2!!!!!~_!~~!~1!!~g~~_~2~~~!_!~!~~E£h!E~!i~~~!_E!!£~~ 

2!~_~!£h_~Y~~~~~~_2!!~~!_2E_~!!!~£h!EE~!!i~~_y!!!gE!~~~~~_2!!£~!~!~~ 

- Projektgroep Regionale Onderontwikkeling R.U.G., Groningen 

- Temagroep Regionale Ontwikkeling L.H.W., Wageningen 

- Temagroep Planning T.H.E., Eindhoven 

- Milieukundig Studiecentrum R.U.G., Groningen 

- Wijkwerkgroep sociologie R.D.D., Utrecht 

- Boerengroep L.H.W., Wageningen 
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Rijksuniversiteit Groningen 

- Interfakulteit der Aardrijkskunde en Prehistorie 

Geografisch instituut 

x Vakgroep Sociale en Ekonomische Wetenschappen 

x Vakgroep Regiologie 

x Vakgroep Planologie en Demografie 

- Sociologisch Instituut 

x Afdeling Sociologie van de Gebouwde Omgeving 

- Fakulteit der Ekonomische Wetenschappen 

x Vakgroep Toegepast Ekonomisch Onderzoek 

x Instituut voor Ekonomisch Onderzoek 

- Universitair Centrum voor Bestuurswetenschappen 

- Verkeerskundig Studiecentrum 

- Instituut voor Sociale en Bedrijfspsychologie 

- Ekonometrisch Instituut 

x Vakgroep Wiskundige Ekonomie 

Katholieke Universiteit Nijmegen 

- Interfakulteit der Aardrijkskunde en Prehistorie 

Geografisch en Planologisch Instituut 

x Vakgroep Urbane en Rurale Geografie 

x Vakgroep Ekonomische Geografie 

x Vakgroep Planologie 

x Vakgroep Nederzettings- en Bevolkingsgeografie 

x Vakgroep Geografie van de Ontwikkelingslanden 

x Vakgroep Methoden en Technieken 

- Fakulteit der Rechtsgeleerdheid 

x Afdeling Bestuursrecht 

- Sociologisch Insituut 

x Vakgroep Urbane en Rurale sociologie 

x Vakgroep Bestuurskunde 

- Stichting Instituut voor Toegepaste Sociologie (I.T.S.) 

x Sektie Kultuur, Rekreatie en Ruimtelijke Ordening 

- Subfakulteit der Biologie 

x Vakgroep Geobotanie 



-97-

Vrije Universiteit Amsterdam 

- Subfakulteit Sociale Geografie en Planologie 

x Vakgraep Alg. Sociale en Historische Geografie 

x Vakgroep Stads- en Landsgeografie der Westerse Landen 

x Vakgroep Planologie 

- Fakulteit der Ekonomische Wetenschappen 

x Vakgroep Ruimtelijke Ekonomie 

- Fakulteit der Rechtsgeleerdheid 

- Sociaal- Wetenschappelijk Instituut 

x Vakgroep Bestuurskunde 

- Verenigde Subfakulteiten Geologie en Fysische Geografie 

- Instituut voor Milieuvraagstukken 

Universiteit van Amsterdam 

- Subfakulteit Planologie en Demografie 

Planologisch en Demografisch Instituut 

x Vakgroep Planologie 

x Vakgroep Demografie . 

- Sociaal-Geografisch Insituut 

- Ekonomisch-Geografisch Instttuut 

- Sociologisch Instituut 

x Vakgroep Stad en Land 

x Vakgroep Ekon. v.d. Regio's 

en Sekt. 

x Vakgroep Sociologie en Gebouwde Omgeving 

x Vakgroep Toegepaste Sociologie 

- Subfakulteit der Algemene Politieke en Socisle Wetenschappen 

x Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Recht 

- Fakulteit der Ekonomische Wetenschappen 

x Stichting voor Ekonomisch Onderzoek 

- Instituut voor Verkeers- en Vervoersekonomie 

- Instituut voor Bestuurskunde 

- Interfakultaire Werkgroep Milieukunde 

Rijksuniversiteit Utrecht 

- Instituut voor Planologie 

x Va~groep Planologie 

- Geografisch Instituut 

x Vakgroep Sociale Geografie van de Stedelijk-Industriele Landen 
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x Vakgroep Algemene Sociale Geografie 

- Subfakulteit der Biologie 

x Afd. Landschapsekologie en Natuurbeheer 

x Afd. Beleidsgerichte Biologie 

- Sociologisch Instituut 

x Vakgroep Sociologie van Bouwen en Wonen 

x Vakgroep Sociologie van Planning en Beleid 

- Fakulteit der Rechtsgeleerdheid 

Instituut voor Staats- en Administratief Recht 

iteit Leiden 

- Subfakulteit Geologie en Geofysica 

x Vakgroep Milieubiologie 

- Subfakulteit der Sociale Wetenschappen 

x Vakgroep Organisatie-sociologie en organisatiekunde 

x Vakgroep Politieke Wetenschappen 

- Fakulteit der Rechtsgeleerdheid 

x Vakgroep Ekonomische Vakken 

x Ekonomisch Instituut 

- Subfakulteit der Biologie 

- Centrum voor Milieukunde 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

- Fakulteit der Ekonomische Wetenschappen 

Ekonomisch en Geografie Instituut 

x Vakgroep Ruimtelijke Ekonomie 

x Vakgroep Regionaal en Ekonomisch Sociaal Onderzoek 

x Vakgroep Ekonomische Aardrijkskunde 

x Vakgroep Landbouwekonomie 

Katholieke Hogeschool Tilburg 

- Subfakulteit der Sociaal-Culturele Wetenschappen 

x Vakgroep Sociologie van de Ruimtelijke Ordening 

x Vakgroep Demografie 

x Vakgroep Methoden en Technieken en Statistiek 

- Ekonomische Fakulteit 

x Vakgroep Ekonomische Aardrijkskunde 



-99-

- Ekonomisch Instituut Tilburg 

- IVA-Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 

LandbouwHogeschool Wagertirtgen 

- Fakulteit der Huishoudwetenschappen 

x Vakgroep Wonen 

- Fakulteit der Planologie. Natuurbehoud en Landschapsarchitektuur 

x Vakgroep Planologie 

x Vakgroep Natuurbeheer 

x Vakgroep Landschapsarchitektuur 

- Fakulteit der Weg- en Waterbouw Kultuurtechniek en Landmeetkunde 

x Vakgroep Kultuurtechniek 

x Vakgroep Landmeetkunde 

x Vakgroep Weg- en Waterbouw 

- Fakulteit d~r Sociale Wetenschappen 

x Vakgroep Sociologie (Westerse) 

Technische Hogeschool Twente 

- Onderafdeling Bestuurskunde 

x Vakgroep Recht 

x Vakgroep Politikologie 

x Vakgroep Sociologie 

Technische Hogeschool Eindhoven 

- Afdeling der Bouwkunde 

x Vakgroep Architektonisch en Stedebouwkundig Ontwerpen 

x Vakgroep Stadsvernieuwing 

x Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie 

Technische Hogeschool Delft 

- Afdeling der Civiele Techniek 

x Vakgroep Verkeerskunde en Verkeersbouwkunde 

x Vakgroep Civiele Planologie 

x Vakgroep Milieubouwkunde 

- Afdeling der Bouwkunde 

x Vakgroep Gedragswetenschappen 

x Vakgroep Bestuurswetenschappen 
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x Vakgroep Ekonomie en Recht 

x Vakgroep Architektuur 

x Centrum voor Architektuur-onderzoek 

x Vakgroep Planologie en Stedebouw 

x Vakgroep Landschapskunde en Ekologie 

x Vakgroep Woningbouw en Stedebouwkundige Vormgeving 

x RIW-Instituut voor Volkshuisvestingsonderzoek 

x Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek 

x Permanente Werkgroep Interuniversitaire Studiegroepen Planologie 

x Projektraad 

- Afdeling Geodesie 

Interuniversitaire Irtstellirtgen 

Interuniversitair Instituut voor Normen en Waarden in de 

Samenleving (INW) Rotterdam 

- Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal Wetenschappe

lijk Onderzoek (SISWO) Amsterdam 

- Planologisch Studiecentrum TNO, Delft 

- Rijn-Schelde Instituut, Middelburg 

- Stichting Nederlands Instituut voor Maatschappelijke Opbouw, 

's-Hertogenbosch 

- Dr.E.Boekmanstichting, Amsterdam 

- Instituut voor Bestuurswetenschappen, Den Haag 

- Instituut TNO voor Bouwmaterialen en Bouwkonstrukties, Delft 

- Instituut TNO voor Wiskunde en Informatieverwerking en Statistiek, 

Afd. Verkeerskunde, Delft 

- Instituut voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek TNO, Delft 

- Nederlands Instituut voor de Volkshuisvesting en Ruimtelijke 

Ordening, Den Haag 

- Nederlands Christelijk Instituut voor de Volkshuisvesting, de Bilt 

- Nederlands Research Instituut voor Toerisme en Rekreatie, Breda 

- Research Instituut voor de Gebouwde Omgeving, Amsterdam 

- Stichting Architekten Research, Eindhoven 

- Stichting BouwcentrUm, Rotterdam 

- Stichting Bouwresearch, Rotterdam 



-\01-

- Stichting Het Nederlands Ekonomisch Instituut, Rotterdam 

- Stichting Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, Rijswijk (ZH) 

- stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Voorburg 

- Studie- en Informatiecentrum TNO voor Milieu-Onderzoek, Delft 

- Studie- en Informatiecentrum TNO voor Verkeers- en Vervoersonder-

zoek, Delft 

- Technisch-Physische Dienst TNO-TH, Afd. Geluid, Delft 

- Economisch-Technologisch Instituut 

Groningen Haarlem 

Leeuwarden Rotterdam 

Assen Middelburg 

Zwolle Tilburg 

Arnhem Maastricht 

Utrecht 

VI ~~!~§~-~!~~!!~g-~~~~~~~~ 

- Amsterdam - 's-Hertogenbosch 

- Arnhem - Leeuwarden 

- Den Haag - Rotterdam 

- Groningen - Tilburg 

- Haarlem - Utrecht 

- Heerlen - Vlissingen 

- Hengelo - Zwolle 

VII ~~~~~!!~~_Y~~f_~2~~~~2! 

- Amsterdam - Groningen - Tilburg 

- Arnhem - Rotterdam 

- Provinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg, Roermond 

- Stichting Gelderland, Arnhem 

- Opbouworgaan Noord Holland, Haarlem 

- Provinciaal Instituut voor Welzijnsbehartiging, Zwolle 

- Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabartt, Tilburg 

- Stichting Opbouw Drenthe, Assen 

- Provinciaal Utrechtse Stichting voor Welzijnsbevordering, Utrecht 

- Provinciaal Orgaan voor Overleg en Advies Zuid-Holland, 's-Gravenhage 
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- Stichting Zeeland, Middelburg 

- Groninger Stichting voor Soeiaal en Kultureel werk, Groningen 

IX 1~2!~!!!~g~g_~g_~!ge~!2e!!~2_Qe_h~!_!~!!~!~_Yen_n~!~Q!~_!en2!£h~e 

en milieu 

- Provinciale Milieufederaties (llx) 

- Stichting Het Groninger Landschap, Groningen 

- Vereniging It Fryske Gea, Olterterp 

- Stichting Het Drentse Landschap, Assen 

- Stichting Het Overijssels Landschap. Dalfsen 

- Stichting Het Geldersch Landschap, Arnhem 

- Stichting Het Noordhollands Landschap, 's-Graveland 

- Stichting Het Utrechts Landschap, De Bilt 

- Stichting Het Zuidhollands Landschap, Rotterdam 

- Stichting Het Zeeuws Landschap, Heinkenszand 

- Stichting Het Noordbrabants Landschap, Helvoirt 

- Stichting Het Limburgs Landschap, Venlo 

- Stichting Natuur en Milieu, Utrecht 

- Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist 

- Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, '8-

Gravenlapd 

- Nederlandse Vereniging tot behoud van de Waddenzee, Harlingen 

- Werkgroep Eemsmohd, Groningen 

- Vereniging Milieudefen8ie, Amsterdam 

- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), 

Hilversum 

- Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, Edam 

- Vereniging van Vrienden van Amelisweerd, Utrecht 

- Oekologisch Instituut Weversduin, Oost-Voorne 

- Vereniging Milieuhygiene Zeeland, Middelburg 

- Stichting Verwijdering Afvalstoffen 

- Werkgroep 2000, Amersfoort 

Afd. Inspraak, Organisatie en Beleidsonderzoek 

- De Nationale Ombudsman, Den Haag 

- Landbouwschap, Den Haag 
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- Nationale Woningraad, Almere 

- Nationale Raad Maatschappelijk Welzijn, Den Haag 

- stichting Experimentele Woningbouw, Utrecht 

- Stichting Rekreatie, Den Haag 

- stichting Ruimte, Rotterdam 

- Stichting Wonen, Amsterdam 

- stichting Toekomstbeeld der Techniek, Den Haag 

- stichting Weg, Den Haag 

XI Rechts- of Wetswinkels ----------------------
- Noord-Holland: Amsterdam - Zeeland: MiddE!lburg 

Bunschoten 
- Noord-Brabant: Deurne 

Edam 
Eindhoven 

Hilversum 
Geldrop 

Monnickendam 
Gemert 

Veendam 
Nuenen 

Zaandam 
Veghel 

- Zuid-Holland: Delft Tilburg 

Dordrecht Wijchen 
I sGravenhage 

- Limburg: Eijgelshoven 
Krimpen aid !Jssel 

Geleen 
Leiden 

Heerlen 
Leidschendam 

Horst 
Maassluis 

Venlo 
Rotterdam 

Weert 
Voorburg 

Maastricht 
Zwijndrecht 

- Gelderland: Deventer 
- Utrecht: Abcoude 

Nijmegen 
Amersfoort 

Baarn - Overijssel: Enschede 

de Bilt - Groningen: Groningen 
Bunnik 

Utrecht 

Woerden 

Zeist 



-104-

Overzicht van gebruikte bronnen bij inventarisatie van potentiele in

stellingen voor konfronterend planologisch onderzoek 

- NIROV/PSC-TNO, Planologisch Adresboek, november 1980. 

- M.Bierman/J.R. Verdenius, Over organisatie van (sociaal-)ruimtelijk 

onderzoek, SISWO Amsterdam juni 1981. 

- C.W.W. van Lohuizen/J.C.Daamen, Onderzoek en ruimtelijk beleid, PSC/ 

TNO Delft, Staatsuitgeverij /s-Gravenhage 1977. 

- J.C.Daamen, Het Planologisch onderzoek in de jaren zeventig, PSC/TNO 

Delft, juli 1980. 

- F.Nicolas/P.van Hemmen, Ondersteuning bij participatie, IVA-Instituut 

voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek, Katholieke Hogeschool Tilburg, 

mei 1982. 

- Wetenschap$winkel Delft, Overzicht en informatiebundel t.b.v. de lande

lijke wetenschapswinkeldag 1981, Delft november 1981. 

- Buro Studium Generale R.U. Utrecht, Informatiebundel t.b.v. de lande

lijke dag informatieuitwisseling wetenschapswinkels, Utrecht 1 oktober 

1982. 

- Het Tijdschrift van de Vereniging van Wetenschappelijke Werkers (VWW) 

Wetenschap & Samenleving, m.n. 1982 - 5, themanummer Wetenschapswinkels. 

- Verschillende andere tijdschriften, informatiebladen e.d. van Weten

schapswinkels en IMGO's, zie bijlage 2. 

- Verschillende tijdschriften e.d. op het gebied van Natuur en Milieu! 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN ENIGE RELEVANTE INFORMATIE EN LITERATUUR M.B.T! 

IMGO' S, WETENSCHAPSWINKE1S. WETENSCHAP & SAMENLEVING EN WETEN

SCHAPSBELEID 

A. InstitutenvoorMaatschappelijk"GetichfOrtderzoek (IMGO) 

- BWA-VWO werkgroep IMGO's: flPlannen voor Instituten voor Maat

schappelijk Gericht Onderzoek", in: Wetenschap en Samenleving 77/]. 

januari J977 pag. 3-25. 

BWA-VWO wergroep IMGO's: "IMGO's in de startblokken", in: Weten

schap en Samenleving 78/6, juni 1978 pag. 28-40. 

- J • Goedman: ~"Naar een IMGO voor Regionale Ontwikkeling, Energievoor
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