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Hoofdstuk 1 Inleiding op de thema’s 

1.1 De thema’s

In een vorm die soms aan die van een kroniek doet denken, wordt in deze studie een beeld
geschetst van het politiek handelen in de provinciale politiek, op verschillende manieren, op
verschillende niveaus en over verschillende onderwerpen. Dat gebeurt aan de hand van twee
empirische onderzoeken en een theoretisch onderzoek, die ieder een eigen probleemstelling
kennen. Het eerste onderzoek is een empirisch onderzoek naar het functioneren van een
geïnstitutionaliseerd bestuurlijk overleg voor het Nederlandse Waddengebied in de periode
1987 - 1993 dat in de vorm van contract-research werd verricht. In dit Waddenonderzoek
staat het politiek handelen van politieke bestuurders, leden van gedeputeerde staten van de
Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland, centraal. Het tweede empirische
onderzoek heeft als onderwerp de relatie tussen pers en politiek bij de besluitvorming over de
ecologische hoofdstructuur in de peridode 1989 - 1996 in Friesland en Drenthe. In het onder-
zoek naar de relatie tussen pers en politiek speelden de statenleden van Friesland en Drenthe
als politici de hoofdrol. Het derde onderzoek is een theoretische analyse van begrippen over
rationalisering,  die de basis vormt voor het ‘raster van rationaliteit’, dat de gegevens uit beide
empirische onderzoeken aan een aparte vraagstelling onderwerpt. Met een verkenning van de
mate van doel- of waarderationaliteit in het provinciaal, politiek handelen, werd deze studie
afgesloten. 

1.1.1 Waddenzee
Het Waddenonderzoek,  is een bewerkt verslag van een evaluatie naar het functioneren van
een geïnstitutionaliseerd bestuurlijk overleg tussen alle overheden die iets te maken hebben
met de Waddenzee. Wat er met de Waddenzee moet gebeuren of wat er juist niet met de
Waddenzee moet gebeuren, is in de eerste plaats een zaak van de regering en het parlement:
de doelstellingen van het beleid voor de Waddenzee worden door de landelijke politiek
vastgesteld. Maar bij het uitvoeren van dat beleid heeft de rijksoverheid te maken met de
andere Waddenoverheden. Daarvoor bestaat het Coördinatiecollege Waddengebied (CCW).
Globaal gezegd moet dit bestuurlijk college, waarin minister(s), gedeputeerden en wethouders
en burgemeesters zitting hebben, ervoor zorgen dat tegenstrijdigheden in het overheidsbeleid
in het Waddengebied worden voorkomen. De doelstelling voor het CCW is dan ook niet
inhoudelijk van aard maar procedureel: het CCW moet zorgen voor een samenhangend
bestuur en een gecoördineerd beleid voor het Waddengebied. Vijf jaar na de oprichting vond
een eerste interne evaluatie plaats en acht jaar daarna werd opnieuw om een evaluatie ge-
vraagd, niet in de laatste plaats omdat het kabinet in de PKB Waddenzee II van 1993 liet
doorschemeren de bestaande overlegstructuur wel erg gecompliceerd te vinden. Een voor mij
belangrijke reden om een dergelijk onderzoek uit te voeren, kwam voort uit simpele nieuws-
gierigheid. Als inwoner van een Waddenprovincie (Groningen) en zelfs als voorzitter van een
statenfractie in die Waddenprovincie, had ik nog nooit van het CCW gehoord. In het onder-
zoek wordt systematisch nagegaan hoe het CCW en de daarmee verbonden overlegorganen,
waarin rijk, provincies en gemeenten samenkomen, in de praktijk functioneert. In paragraaf
1.4 wordt een introductie van het onderzoek gegeven en in deel I wordt een bewerkt verslag
van het onderzoek gepresenteerd. 

1.1.2 Pers en politiek over de ecologische hoofdstructuur



1 Voor de uitwerking van een dergelijk effectenonderzoek, zie Braam 1973.

Het tweede onderzoek gaat over de relatie tussen regionale pers en provinciale politiek. Het
onderzoek is ontstaan uit tweeërlei soorten van nieuwsgierigheid. Ten eerste nieuwsgierigheid
naar het feit dat alleen mensen die daadwerkelijk iets te maken hebben met de provinciale
politiek ook op de hoogte zijn van de provinciale politiek. En ten tweede verwondering over
het feit dat de ecologische hoofdstructuur (EHS), het grootse plan om in Nederland in dertig
jaar ruimte te maken voor behoud van bestaande natuur en zelfs voor het ontwikkelen van
nieuwe natuur, zo goed als onbekend is bij mensen die, alweer, niet daadwerkelijk bij dat plan
zijn betrokken. Beide constateringen verdienen een korte toelichting. De eerste soort nieuws-
gierigheid komt uit toeval voort. Mijn eerste zogenaamde derde-geldstroom-onderzoek deed
ik in opdracht van de provincie Groningen (Tromp, G.H.M. 1988). Daar maakte ik kennis met
een voor mij onbekende wereld en voelde mij als een antropoloog in onontdekt gebied. Die
ontdekking moet zijn fascinerende kanten hebben gehad, want een paar jaar later werd ik lid
van de statenfractie van de PvdA in die provincie. Toen maakte ik pas echt kennis met het wel
en wee van de provinciale politiek, met de kneuterigheden, met de status maar ook met
belangrijke thema’s waarover de provincie het voor het zeggen heeft. In mijn ervaring bleek
het bedrijven van provinciale politiek een tamelijk risicoloze aangelegenheid omdat de pers
nauwelijks de provinciale politiek versloeg en meestal ‘his masters voice’ was van het college
van GS. Voorzover de kranten wel aandacht besteedden aan de provinciale politiek, gebeurde
dat meestal kritiekloos. Dat kiezers toch nog de moeite namen om op provinciale politici te
stemmen, leek mij vooral toe te schrijven aan het succes van de politieke partij als institutie in
de samenleving en zeker niet aan de aandacht van de regionale pers voor de provinciale
politiek. Ten tweede nam mijn verwondering over de onbekendheid van het streven om in
Nederland een EHS te realiseren toe, naarmate ik, niet als gewoon burger of krantenlezer
maar als statenlid, meer te weten kwam over het Natuurbeleidsplan waarin de plannen voor de
EHS werden ontwikkeld. Ook hier hadden, naar mijn persoonlijke inschatting, de media,
zowel landelijk als regionaal, verstek laten gaan. Was het veel gehoorde verwijt dat de pers
alleen uit is op het verslaan van incidenten en conflicten ten koste van het inhoudelijk infor-
meren van de burgers dan toch terecht?  Uit beide overweging kwam het onderzoek voort
naar de relatie tussen regionale pers en provinciale politiek met als thema de ontwikkeling
van de EHS in Friesland en Drenthe. In paragraaf 1.5 wordt dit onderzoek geïntroduceerd en
in deel II staat dit onderzoek beschreven.

1.1.3 Overeenkomst en verschillen
De verschillen tussen beide onderzoeken zijn groot. Dat heeft in de eerste plaats te maken met 
de aard van de onderzoeken. Het onderzoek over het Waddenoverleg is evaluatief van karak-
ter, het onderzoek naar pers en politiek is exploratief. In het eerste onderzoek is sprake van
contract-research met een strakke tijdslimiet. De opdrachtgever bleek vooral geïnteresseerd in
oplossingen en het liefst in oplossingen in de sfeer van wijzigingen van de structuur. Het
onderzoek naar pers en politiek daarentegen is min of meer ontstaan vanuit het idee dat een
waakhondfunctie van de media gunstig is voor een goed opererend provinciaal bestuur.
Onderzoekstechnisch riep die vraag een groot aantal vraagtekens op. Invloed, een aan macht
verwant begrip, is een moeilijk meetbaar begrip (Ellemers 1995: 210 e.v., 1983: 19 e.v. en
1981: 276 e.v.). De enige, enigszins zekere weg om invloed te meten, is het effectenonder-
zoek: het systematisch nagaan van invloedspogingen en die in verband brengen met het
resultaat van de uiteindelijke beslissing. In dit verband zou dan de probleemstelling moeten
zijn: welke pogingen ondernemen de media om invloed uit te oefenen op het openbaar bestuur
en hoe succesvol zijn die pogingen?1 Een dergelijke vraagstelling is niet zinnig. Media zijn



2 Vrij naar Daudt 1982: 17.

geen belangengroepen of bedrijven die iets van het openbaar bestuur gedaan willen krijgen.
De rol van de media in de samenleving is een geheel andere. Bovendien is het begrip ‘kwali-
teit van het openbaar bestuur’ tamelijk nietszeggend en daarom niet te onderzoeken. De
onderliggende vraag naar de relatie tussen media, publieke opinie en politiek, bleef echter
intrigeren en lag tenslotte ten grondslag aan dit onderzoek naar de relatie tussen regionale
pers en provinciale politiek.

Er zijn meer verschillen. Het object van het Waddenonderzoek is een besloten bestuurlijk
overleg dat moet zorgen voor afstemming van het vastgestelde beleid. Er is geen sprake van
een openbare democratische controle en er wordt door politieke bestuurders in beslotenheid
vergaderd zonder aanwezigheid van de pers. In het onderzoek naar pers en politiek beraadsla-
gen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers in openbare vergaderingen en in aanwe-
zigheid van de persmedia, over te nemen besluiten. In de derde plaats nemen aan het tripartite
Waddenoverleg drie soorten overheid deel: rijk, provincies en gemeenten. In het onderzoek
naar pers en politiek wordt de onderzochte besluitvorming afgerond binnen één overheids-
laag: de provinciale overheid. Ten vierde is in het bestuurlijk overleg van het Waddenonder-
zoek de keten van besluiten en afspraken en de wel of niet naleving daarvan van belang. Het
onderzoek naar pers en politiek is daarentegen gericht op de inhoudelijke besluitvorming: het
weergeven van argumenten en standpunten pro en contra een belangrijk en ingrijpend plan.
Tenslotte is het onderzoek naar pers en politiek, zoals dat hier wordt gepresenteerd, eenvou-
digweg uit te voeren met voldoende tijd, een niet aflatende belangstelling en een grote dosis
energie2 : het materiaal voor het onderzoek, verslagen van statenvergaderingen en krantenbe-
richten,  is openbaar toegankelijk. Dat geldt niet voor het materiaal voor het Waddenonder-
zoek: één van de voordelen van contract-research is dat de onderzoeker een kijkje in de
keuken van vreemden kan nemen, waar hij anders nooit zal binnenkomen.

Maar de grote overeenkomst in beide onderzoeken is de provinciale politiek. Beide empiri-
sche onderzoeken gaan, de een voor een groot deel, de ander helemaal, over thema’s die in de
provinciale politiek spelen en beide onderzoeken zijn ontwikkeld vanuit een sociologische
invalshoek. In respectievelijk paragraaf 1.2 en 1.3 wordt hieraan aandacht besteed.

1.1.4 Rationaliteit: doel- of waardegericht handelen
De twee belangrijkste aspecten van politiek handelen komen in deze twee onderzoeken onder
de loep: het besloten bestuurlijke overleg en de openbare politieke besluitvorming. Zowel het
bestuurlijk overleg als de politieke besluitvorming zijn vormen van geïnstitutionaliseerd
politiek handelen. Er zijn geschreven regels voor maar ook ongeschreven regels en normen
waaraan de deelnemers aan het overleg of de besluitvorming zich dienen te houden, willen zij
succes hebben en/of willen zij serieus worden genomen door de andere deelnemers. Wat zijn
die ongeschreven normen en in welke mate sturen ze het rolgebonden handelen van de
deelnemers aan het overleg en aan de politieke besluitvorming? Of, anders gezegd, welk soort
handelen is het meest toonaangevend in deze politieke gremia? Om die vraag te beantwoor-
den, worden de gegevens van beide onderzoeken ook nog eens door een andere bril bekeken.
Een bril die voortkomt uit de sociologische traditie om mens en maatschappij op elkaar te
betrekken of zoals Berger dat zo mooi verwoord heeft: “Te kijken naar de mens in de samen-
leving en de samenleving in de mens” (Berger 1977: 69 en 98). Heel generaliserend gezegd
gaat het om de de relatie tussen een bepaald soort maatschappij of liever maatschappelijke
ordening en het soort persoonlijkheid of menstype dat zich daarin het best kan handhaven of



3 In bijvoorbeeld Riesman’s Lonely crowd (1950) wordt de relatie geanalyseerd tussen
maatschappelijke, historische en culturele veranderingen en het daarvoor geschikte
of benodigde menstype. Riesman en zijn mede-auteurs hanteren consequent het
begrip sociaal karakter bij hun beschrijving van het (duidelijk door Weber beïnvloed-
de) tradition-directed, inner-directed en other-directed menstype om duidelijk te
maken dat zij alleen dat deel van de persoonlijkheid in beschouwing nemen dat, naar
zij aannemen, maatschappelijk is bepaald.

het daarin zelfs voor het zeggen heeft. Naar de aard van die relatie wordt op explorerende
wijze ook in deze studie gezocht. De nog steeds heel algemene vraag luidt dan: welk soort
persoonlijkheid komt het best tot zijn recht in de bestuurlijk-politieke sfeer van het bestuurlijk
overleg over de Wadden en in de politieke besluitvorming over de EHS in het noorden.

Deze vraag is verwant is met de aloude vraag van de klassieke sociologie naar de relatie
tussen menstype en samenlevingsvorm3 en bood mij daarom de gelegenheid terug te gaan
naar de klassieken en dan vooral naar het werk van Max Weber. Tijdens mijn eerste kennis-
making met het werk van Weber, Die protestantische Ethik, werd ik al gefascineerd door de
rol die het rationaliseringsproces in zijn werk speelde en die fascinatie is gebleven. Dat heeft
veel te maken met de bijna geheimzinnige manier waarop Weber het rationaliseringsbegrip
gebruikt. Soms helder, dan weer onduidelijk, meestal ambigu en altijd onaf. Het is alsof hij de
flarden van een belangrijk gesprek laat horen, waarvan de uiteindelijke betekenis je altijd
weer ontgaat. Na verloop van tijd en na een bredere kennismaking met zijn werk werd wel
duidelijk  dat in al zijn werk, zowel in zijn macro-sociologische analyses over de modernise-
ring, als in zijn meso-beschouwingen over (bureaucratische) organisaties, en in zijn micro-
sociologische definities van sociaal handelen, het rationaliseringsproces een centraal element
vormt. Deze studie bood mij eindelijk de gelegenheid Weber’s ideeën van rationalisering te
onderzoeken. Daarbij ging het mij er in de eerste plaats om het rationaliseringsbegrip te
verhelderen en de encyclopedische begrippen van (individueel) doel- en waardegericht
sociaal handelen in hun context te plaatsen. Ten tweede was het de bedoeling te proberen die 
begrippen  toe te passen op beide onderzoeken. Daarbij werd al gauw duidelijk dat naast het
rationaliseringsbegrip van Weber, ook het rationaliseringsbegrip van Karl Mannheim in
beschouwing moest worden genomen en dat het verhelderen van theoretische begrippen iets
anders is dan het toepasbaar maken van die begrippen.

Uit die excercitie in begripsvorming valt de gevolgtrekking te maken dat de formele rationali-
teit (Weber) en de functionele rationaliteit (Mannheim), die in de moderne maatschappij
kenmerkend zijn voor de sfeer van de economie, het recht en de grootschalige
(overheids)organisaties, zich uitzaaien over alle andere terreinen van het leven. Dat betekent
dat in de sfeer van het individueel handelen het doelgericht rationeel handelen overal het
waardegericht rationeel handelen zal verdringen. Om te onderzoeken of en hoe een dergelijke
doelgerichte rationaliteit zich manifesteert in het politiek handelen zoals dat in het onderzoek
naar de Wadden en naar de EHS tot uiting komt, is een ‘raster van rationaliteit’ ontwikkeld
dat over beide onderzoeken wordt gelegd. In deel 3 wordt een beschouwing gegeven over
rationaliteit bij Weber en Mannheim. De beschouwing wordt gevolgd door de presentatie van
het raster van rationaliteit dat over beide onderzoeken wordt gelegd.



4 Opkomstpercentages statenverkiezingen van 1987 tot en met 1999:
!987: 66.1% ; 1991: 52,1% ; 1995: 50% ; 1999: 47,5%.
Ter vergelijking hier eveneens de opkomstpercentages van de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1986 tot en met 1998:
1986: 73,2% ;1990: 62,3% ; 1994: 65,3% ; 1998: 59,3%.

5 In 1990 verscheen de eerste van drie BoN-notities van Binnenlandse Zaken. BoN
staat voor ‘Besturen op niveau’ en in de BoN-notities werden in de eerste plaats
voorstellen ontwikkeld voor een adequaat regionaal bestuur van grootstedelijke
gebieden. Zie: Elzinga en Van de Schreur 1995.
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1.2 Provinciale politiek

1.2.1 De betwiste positie van de provincie
De provinciale politiek is onbekend en, afgaande op de krantenberichten, ook onbemind.
‘Provinciale staten: de mestvaalt van de politiek’ kopte het weekblad Vrij Nederland op 27
februari 1999 als aanloop voor de statenverkiezingen van 1999. Andere betitelingen uit die
tijd door respectievelijk de Volkskrant, de NRC, Trouw, Binnenlands Bestuur en Nederlandse
gemeenten (Ng) zijn nauwelijks vriendelijker: onzichtbaarheid van de provincies, het roestige
scharnier van het openbaar bestuur, politiek irrelevantie, politieke bleekneus, te weinig
intellectuele uitdaging, wrijfpaalfunctie, levenloze statenverkiezingen ondermijnen democra-
tisch ethos, statenverkiezingen als zelfkastijding, statenverkiezingen zijn alleen maar landelij-
ke opiniepeilingen. De enige uitzondering vormt een artikel in Het Parool van 2 maart 1999
met als kop:  Leve de provincie. Elke statenverkiezing kent de laatste 15 jaar een steeds
geringer opkomstpercentage4 en na elke statenverkiezing komen er weer voorstellen hoe dat
te veranderen en hoe de provinciale politiek aantrekkelijker te maken voor de kiezer.

Dieuwke IJ. W. Nauta, een voormalige Fries statenlid en staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken in de kabinetten Lubbers II (1985-1989) en III (1989-1994), was in 1990 de eerste die
openlijke kritiek uitte. Ze  schetste in een toespraak een beeld van de provincies als een wat
ingedommelde en zichzelf overbodig makende overheidslaag: "...een wat voorzichtige,
terughoudende, risicomijdende instelling.... Het beeld van provincies die zich langs de zijlijn
laten manoeuvreren.......... Het beeld van provincies die weinig initiatief nemen en daarom
geen stempel drukken op de ontwikkelingen....Het beeld van provincies die zich niet waarma-
ken op de beleidsterreinen waar zij als bestuurders van grote territoria goed werk zouden kun-
nen doen: op het gebied van de ruimtelijke ordening, op verkeers- en vervoersgebied, op het
gebied van natuurbeheer.....Ik signaleer een zekere mate van passiviteit op een aantal terrei-
nen en ik vraag mij af waar die vandaan komt...."(geciteerd in Tromp 1996).  In hetzelfde jaar
verscheen onder haar verantwoordelijkheid en die van de minister van Binnenlandse Zaken
bij dat ministerie de eerste BoN5-notitie, die de aanzet gaf om de positie van de provincies in
twijfel te trekken.

Bij de statenverkiezingen van 1991 was het opkomstpercentage teruggelopen naar 52.1%. Dat
is nog niet eens het ergste, concluderen Van der Eijk en anderen in hun onderzoek naar de
statenverkiezingen van 1991. Het grootste probleem is dat de kiezers die stemmen, landelijk
stemmen en niet provinciaal. Er is geen verband tussen de verkiezingsuitslag en thema’s die
in de provinciale politiek spelen. Een van de conclusies van de auteurs is dat: “... in ieder



6 IPO staat voor Interprovinciaal Overleg, een bij wet geregelde samenwerking tussen
alle provincies.
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geval met enige terughoudendheid moet worden gedacht aan decentralisatie van taken van het
rijks- naar het provinciaal niveau. Daarbij kan zeker niet als argument worden gehanteerd dat
de wijze waarop een provincie gebruik maakt van op dergelijke wijze uitgebreide taken en
bevoegdheden, onderworpen is aan de instemming van en controle door kiezers via de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten.” (Van der Eijk e.a. 1992: 129).   

Van verschillende kanten onder vuur genomen, namen de provincies in het IPO6 verenigd, de
handschoen op en begonnen een tegenoffensief. In 1992 werd een IPO-werkgroep ingesteld
onder voorzitterschap van Van Kemenade, de commissaris van de Koningin in Noord-Hol-
land,  die een ‘strategische visie’ formuleerde. Daarnaast werd een meerjarige campagne
voorbereid onder de naam  'provincies van de toekomst’ die zou moeten zorgen  voor een
nieuwe identiteit van de provincies. In opdracht van het IPO benoemden de hoogleraren -
Toonen,  Kreukels, In 't Veld en Ton Planken in 1994 die nieuwe identiteit met termen als  de
provincie als gebiedsgerichte corporatie, core-business, initiatief, legitimering, integratie,
medebestuur, regionaal probleemoplosser, bestuurlijke kwaliteitsbewaker, scheppende
coördinator en regisseur, bestuurlijke partner et cetera (ontleend aan Tromp 1996). In de
periode tot de volgende statenverkiezingen wisten de provincies misschien daardoor hun
positie in het binnenlandse bestel te versterken en vond er een overdracht van taken en
bevoegdheden van het rijks- naar het provinciale niveau plaats.

1.2.2 Provinciale taken en bevoegdheden: decentralisatie
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw had de provincie en beperkt takenpakket. Die taken
bestonden vooral uit het toezicht houden op gemeenten en waterschappen, de uitvoering van
nutstaken (bijvoorbeeld energievoorzieningen en psychiatrische ziekenhuizen) en waterstaats-
taken en uit enkele coördinerende taken, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw. In de
jaren zestig namen de plannende en coördinerende taken van de provincie als intermediair
tussen de rijksoverheid en de gemeentelijke overheden toe. De provinciewet werd in 1962
herzien en de provinciale taken op het gebied van ruimtelijke ordening, welzijn, recreatie en
milieu namen sterk in omvang toe, waarbij in de meeste gevallen sprake was van medebewind
(o.a. Berveling e.a. 1996: 9-21). De onbekendheid van de provinciale politiek wordt vaak
daardoor verklaard: “De eigen politieke manoeuvreerruimte van het provinciebestuur was dus
ingeklemd tussen de gegeven rijkskaders en de bereidheid tot medewerking bij gemeenten en
organisaties” (IPO 1992: 8).

In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw werden door de rijksoverheid verschillen-
de grote samenhangende operaties voor bestuurlijke vernieuwing ingezet: 
- de grote efficiëncy operatie, die tot doel had om door middel van kerntakendiscussies nut en
noodzaak van bestaande overheidstaken te heroverwegen en een verbetering van de doelma-
tigheid bij de uitvoering van overheidstaken nastreefde (naar Amerikaans voorbeeld. Zie
Osborne and Gaebler 1992);
- sociale vernieuwing, waaronder werd verstaan een activerend scholings- en arbeidsmarktbe-
leid, de leefomgeving van mensen in achterstandssituatie verbeteren en de doelmatigheid van
de voorzieningen verhogen om tot betere resultaten te komen (Tromp 1992a:10);
- de BoN-operatie: vernieuwing van de bestuurlijke organisatie om een sterk regionaal



7 Weterings in de Staatscourant 11 mei 1999 en Tops in Binnenlands Bestuur 39
1/10/1999. 

8 Dat wordt in ieder geval bepleit door Van Kemenade en Versteden, 1999, respectie-
velijk destijds Commissaris van de Koningin en griffier van de staten van Noord-
Holland. 
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bestuur tot stand te brengen in de eerste plaats in zeven grootstedelijke gebieden (Elzinga
1995);
- en tenslotte de Decentralisatie Impuls die voor een effectiever en efficiënter overheidsbeleid 
moest zorgen door taken en bevoegdheden over te dragen aan lagere overheden die het dichtst
bij de uitvoering staan. Voor de provincie betekende dit, dat er aanzienlijke taken of (financi-
eële) bevoegdheden op het gebied van milieu, waterhuishouding, verkeer en vervoer, zorg en
cultuur en  natuur en landschap naar haar werden gedecentraliseerd (Rapport van de bijzonde-
re commissie Vraagpunten Decentralisatie 1992 en Van Dijk,Van Aardenne, W. Etty, 1992).  

1.2.3 Werkwijze: een wettelijk versterkt monisme tegenover een feitelijk gemankeerd
dualisme

Voor de opkomstcijfers van de statenverkiezingen van maart 1995 mocht dat niet baten; het 
opkomstcijfer zakte tot 50%. Onder leiding van het IPO onderwierpen de provincies zich aan
een heuse audit en aan zelfstudies. De vele voorstellen tot een andere werkwijze die daarvan
het gevolg waren, kwamen in hoofdzaak neer op een omarming van de regisseursfunctie van
de provincie en het idee van interactieve beleidsvorming (IPO-jaarconferentie 1996). Na de
statenverkiezingen van 1999, het opkomstcijfer is dan tot 47,5% gezakt, worden de aanbeve-
lingen diverser van aard. Als de provincie een ‘leeg bestuur’ wordt, heeft ze een gouden
toekomst, menen bestuurskundigen: de provincie is per definitie a-politiek en moet coördi-
neren en bemiddelen zonder eigen politieke opvattingen te hebben7. Het tegenovergestelde
geluid komt van een staatsrechtgeleerde: “De middeling tussen partijpolitieke verscheiden-
heid en eenheid door besluitvorming vormt het hart van de vertegenwoordigende democratie;
alle mechanismen van de vertegenwoordigende democratie zijn op die middeling gericht.
Verliest nu een bestuursniveau deze cruciale politieke middeling dan is het de vraag of het
betreffende niveau nog wel thuishoort in de politieke arena van de vertegenwoordigende
democratie” (Elzinga 1999a en 1999b). Provinciaal bestuurder Van Geel gaat het verst.
Wanneer de provincie er binnen acht jaar niet in slaagt duidelijk te maken wat ze doet en haar
politieke legitimatie te versterken, is opheffing het beste en kunnen de taken worden overge-
heveld naar een gedeconcentreerde rijksdienst. De provincie heeft belangrijke taken genoeg
maar het zou de herkenbaarheid en daarmee de politieke legitimatie wel helpen wanneer de
provincie een eigen belastinggebied zou krijgen (Binnenlands Bestuur 6 12/2/1999 en 39
1/10/1999). In andere commentaren wordt verwezen naar de noodzaak van nieuwe taken en
bevoegdheden voor de provincie en naar de staatscommissie Dualisme en lokale democratie,
die in september 1998 werd ingesteld, en die een indirect gekozen commissaris van de Ko-
ningin zou moeten voorstellen, gedeputeerden van buiten de staten en meer dualisme.8 

Net als de lokale overheid kent de provinciale overheid een monistisch systeem. Elzinga geeft
daar de volgende definitie van: “In een verhouding tussen een vertegenwoordigend orgaan en
een uitvoerend orgaan is sprake van monisme indien de bevoegdheden van het uitvoerend
orgaan geheel of in hoofdzaak een afgeleide vorm is van die van het vertegenwoordigend



9 Elzinga spreekt van een definitie met een staatsrechtelijke-dogmatische duiding.

10 Zie daarvoor de zogenaamde ‘behavioral revolution’ in de politieke wetenschappen.
Voor een korte en duidelijke beschrijving van deze ‘behavioral revolution’, waarbij
het gaat om een keuze tussen een institutionele, staatsrechtelijke benadering van de
politiek of een benadering gericht op empirische feiten in de politieke werkwijze, zie
Tromp, Bart 1995: 27 e.v.
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orgaan en bovendien de leden van het uitvoerend orgaan geheel of grotendeels door en uit het
vertegenwoordigend orgaan worden benoemd en tevens lid blijven van dit orgaan” (Dualisme
en lokale democratie. 2000: 65). In de provinciewet, die in 1993 is herzien om te voldoen aan
de eisen van de moderne tijd,  wordt dit monistisch systeem versterkt door het primaat van de
provinciale staten te beklemtonen (Ten Berge, e.a. 1994). Zo worden in hoofdstuk 2 van de
provinciewet provinciale staten het belangrijkste orgaan en het hoofd van de provincie
genoemd, want zij zijn het vertegenwoordigend orgaan. De artikelen uit hoofdstuk IX, die
handelen  over de bevoegdheid van provinciale staten, zijn uitdrukkelijk bedoeld het primaat
van provinciale staten te vestigen door alle bevoegdheden in beginsel bij dat orgaan te leggen, 
zowel die op autonoom als op medebewindsterrein. (Voor 1993 hadden provinciale staten in
beginsel het primaat op autonome taken en hadden gedeputeerde staten het primaat op mede-
bewindstaken.) Gedeputeerde staten worden omschreven in hoofdstuk X als het dagelijks
bestuur van de provincie. Tot het dagelijks bestuur worden in het algemeen al die taken
gerekend die provinciale statenleden als niet full-time bestuurders niet kunnen verzorgen.
Kortom, volgens de letter van de wet en de staatsrechtelijke definitie9 is in de provinciale
politiek het uitvoerend orgaan, gedeputeerde staten, ondergeschikt aan het vertegenwoordi-
gend orgaan, de provinciale staten.

Bij de verduidelijking van het monistisch-systeem-begrip wordt vaak teruggegrepen naar het
Britse parlementaire (tweepartijen) stelsel: “Er is een nauwe samenwerking tussen regering en
parlementaire meerderheid: de ministers blijven lid van het parlement; de regering kan
worden beschouwd als een soort comité uit de parlementaire meerderheid; de meerderheids-
fractie stelt zich niet los van de regering op: de ministers zijn ‘hun’ ministers, die de eerste
viool spelen bij de besluitvorming in de fractie en via bijzondere functionarissen (‘whips’) in
belangrijke zaken druk uitoefenen op de fractie om als eenheid op te treden” (Koopmans
1987:30). Hoewel de staten meer partijen kennen, net als de Nederlandse  gemeenten en het
parlement, is deze beschrijving te transponeren van het Britse systeem naar de Nederlandse
provinciale staten. De fracties die leden voor het college van GS leveren, werken nauw samen
met ‘hun’ gedeputeerden, die lid blijven van de fractie;  de gedeputeerden spelen de eerste
viool in de fractie en in de regel worden de neuzen van de fractieleden allen in dezelfde
richting gedrongen door de fractievoorzitter. Een dergelijke beschrijving geeft een heel ander
beeld van een monistisch systeem. In dit monistisch systeem sturen niet de coalitiefracties
hun gedeputeerden in de gewenste richting maar sturen de gedeputeerden hun fracties (De
commissie Dualisme en lokale democratie reserveert hiervoor de term politiek monisme.
Dualisme en lokale democratie 2000: 67).

Uit eigen ervaring heb ik kunnen constateren hoe groot de kloof is die bestaat tussen de wet,
de staatsrechtelijke norm en de feitelijke praktijk.10 Na een jaar lid te zijn van een statenfractie 
en na een maand het fractievoorzitterschap vervuld te hebben, was mij overduidelijk dat



11 In opdracht van het weekblad Binnenlands Bestuur werden in 1995 en 1999 trendstu-
dies in de vorm van grootschalige enquête onder statenleden gehouden. Daaruit blijkt
o.a. dat een aanzienlijk percentage van de ondervraagden het vaststellen van het
beleid in hoofdlijnen de belangrijkste taak van de provinciale staten vindt maar dat in
de praktijk gedeputeerde staten het beleid bepalen. Desondanks wordt in de enquête
het controleren van gedeputeerde staten niet als de belangrijkste taak van provinciale
staten gezien.  
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provinciale staten ondergeschikt waren aan gedeputeerde staten: 
“..... De provincie kent een monistisch bestuursysteem, geen dualistisch. De werkelijkheid
is anders. Gedeputeerde-zijn is een volledig beroep, met professionele ambtelijke onder-
steuning, waardoor alleen al in informatie het verschil tussen een statenlid en een gedepu-
teerde gigantisch is. Daarbij komt dat de basishouding van het hele college van GS, op een
enkele uitzondering na, bestaat uit een zeker dédain voor de staten. We worden als een
noodzakelijk kwaad gezien dat er nu eenmaal bijhoort maar dat het college maar van
belangrijker zaken afhoudt....  We laten ons dat ook aanleunen want we zijn murw gemaakt
door de bureaucratische papiertroep en het college weet het meestal beter. Ze hebben die
enorme informatie-voorsprong. Vandaar is ook de houding van de niet-college partijen te
begrijpen....... Er bestaat een natuurlijke animositeit tussen gedeputeerde en statenlid. Het
is meestal voordeliger voor een gedeputeerde om nota's, beslissingen e.d. pas aan de
fractie voor te leggen wanneer de voornaamste beslissingen al genomen zijn. Het te vroeg
inschakelen van de fractie kan leiden tot een kakofonie van opvattingen die je als gedepu-
teerde nooit allemaal recht kunt doen. Dan moet je dus gaan uitleggen van waarom dit wel
en dat niet. Dat kost tijd en energie terwijl je hetzelfde veel sneller kunt bereiken door de
fractie op een veel later stadium in te lichten. En in alle eerlijkheid, dat laatste kan vaak
ook de kwaliteit van de besluitvorming vergroten. Aan de ander kant is het natuurlijk ook
niet zo dat de fractie er alleen maar is om het de gedeputeerden gemakkelijker te maken in
de commissies en de staten te opereren. Die animositeit is nooit helemaal te vermijden. Het
is van belang om dat verschil in positie te erkennen en ernaar te handelen. Het gezicht van
onze fractie bestaat voor bijna 100% uit het gezicht van onze gedeputeerden. Als fractie
hebben wij tot taak om dat gezicht zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn. Pas als dat niet
mogelijk is en het belang van de partij schade wordt berokkend door een gedeputeerde, zal
de fractie haar eigen gezicht moeten laten zien” (Tromp 1992b).

De commissie Dualisme en lokale democratie zou naar alle waarschijnlijkheid deze beschrij-
ving onder de term feitelijk dualisme scharen (Dualisme en lokale democratie 2000: 67) maar
de term feitelijk gemankeerd dualisme is meer op zijn plaats. Onafhankelijk van de wettelijke
en feitelijke bevoegdheidsverdeling tussen het vertegenwoordigend orgaan en het uitvoerend
orgaan, heeft het vertegenwoordigend orgaan, in dit geval provinciale staten, in de loop der
tijd onder invloed van een steeds verdergaande bureaucratisering en van de toegenomen
(technocratische) complexiteit van het overheidsbeleid, bijna carte blanche gegeven aan het
uitvoerend orgaan, in dit geval gedeputeerde staten. Dit is geen bewuste keuze geweest maar
het gevolg van een sluipend proces dat gevolgen heeft gehad voor de taakopvatting, de
attitude én de recrutering van de volksvertegenwoordigers in het monistisch stelsel, die zich
nog steeds in de eerste plaats medebestuurder voelen en geen volksvertegenwoordiger. Er is
reden om aan te nemen, hoewel daar nauwelijks empirische gegevens over zijn11, dat het
democratisch zelfbewustzijn van het vertegenwoordigend orgaan daaronder wel te lijden moet
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hebben. Of dit feitelijk gemankeerd dualisme bestreden kan worden door structuurwijzigingen
zoals het ontkoppelen van het lidmaatschap van provinciale staten en gedeputeerde staten en
de mogelijkheid om gedeputeerden van buiten de staten aan te stellen, is dan ook een grote
vraag. Acht jaar geleden is bij wet het monistisch stelsel van het provinciale bestuur versterkt.
Daarna is er er steeds meer sprake geweest van gemankeerd dualisme. Nu worden bij wet
voorstellen voorbereid om het provinciaal bestuur meer dualistisch te maken. Wat zullen de
onbedoelde consequenties daarvan zijn?

1.3 Een sociologische invalshoek

Nieuwgierigheid was, zoals gezegd, een heel belangrijke drijfveer voor het opzetten en
uitvoeren van beide empirische onderzoeken. Nieuwsgierigheid speelde ook een belangrijke
rol bij het ontwikkelen van het raster van rationaliteit. Dat is op zich voor wetenschappelijk
onderzoek geen slechte eigenschap, alhoewel daarbij enige kanttekeningen passen. Beter dan
Berger en Kellner dat doen in Sociology reinterpreted, kan ik het niet zeggen: “Good sociolo-
gists have always had an insatiable curiosity about even the trivialities of human behaviour,
and if this curiosity leads a sociologist to devote many years to the painstaking exploration of
some small corner of the social world that may appear quite trivial to others, so be it: Why do
more teenagers pick their noses in rural Minnesota than in rural Iowa?  What is the correlation
between religious affiliation and accident-proneness among elderly Hungarians?  Far be it
from us to denigrate such research interest! .... One might even argue that there is a moral
quality in the capacity of the sociologist to devote careful attention to the trivia of human life;
this is a sort of sociological footnote to the old adage that ‘nothing human is too humble for
my respectful attention! All the same, there would be something seriously wrong if the entire
discipline lost itself in pursuits of such provincial scope” (Berger and Kellner 1981: 15 e.v.).
Het betoog wordt daarna serieus met de oproep aan sociologen terug te keren tot de ‘grote
kwesties’ van maatschappelijke ontwikkelingen en de wisselwerking tussen mens en maat-
schappij. Kortom, het in kaart brengen van het sociale leven in al zijn facetten kan tot een van
de klassieke opdrachten van de sociologie worden gerekend maar wel binnen een sociolo-
gisch kader: gewone nieuwsgierigheid is niet genoeg, het gaat om sociologische
nieuwsgierigheid. 

De sociologische nieuwgierigheid heeft een heel eigen perspectief. Het is de nieuwsgierigheid
naar wat verborgen ligt achter de opgetrokken sociale façades, het is een nieuwsgierigheid die
gevoed wordt door de idee dat de wereld niet is wat zij lijkt te zijn. Dat vraagt van de socio-
loog een professionele attitude die op zijn minst afstandelijk is maar die ook wel wordt
omschreven als non-conformistisch, vooroordelen blootleggend of illusies ontmaskerend
(Collins, Makowski 1979:12-25).  Van de modernere sociologen is  Peter Berger hierover het
meest uitgesproken. Het sociologisch perspectief is per definitie subversief, schrijft hij. Want
elke maatschappelijke orde legitimeert zich met officiële definities en de sociologie wil,
gedachtig haar credo ‘het is niet wat het lijkt’, achter die definities kijken om te zien wat er
echt gebeurt. De kenmerkende aard van de sociologie is daarom in wezen negatief: “If the
passion with which one engages oneself in the struggles of one’s time can consist of both ice
and fire, then surely a sociological analysis belongs to the icy part. Sociology is essentially a
debunking discipline. It dissects, uncovers, only rarely inspires. Its genius is very deeply
negative, like that of Goethe’s Mephistopheles who describes himself as a “spirit that ever
says no” (Berger, Berger, Kellner 1974: 234). Het veranderen van die aard van de sociologie,



12 De termen distantie en betrokkenheid zijn geoormerkt door Elias 1971 en verspreid
door Goudsblom 1974

13 In de meeste handboeken over sociologie komt deze beschrijving in de een of andere
vorm voor. Hier wordt gerefereerd aan: “Die dubbelzinnigheid - enerzijds weten-
schap willen zijn en anderzijds een bijdrage willen leveren tot beheerste verandering
- is eigenlijk van het begin af aan tot op de dag van vandaag het kenmerk van socio-
logiebeoefening geweest. “ (De Jager en Mok 1978: 31)
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betekent dat het maatschappelijke en politieke nut daarvan wordt vernield. Voor het succesvol
bouwen van een huis is onkunde over of zelfs het negeren van de ondergrond en te gebruiken
materialen, noodlottig. Evenzo leveren uitspraken over de werkelijkheid die sociale façades in
tact laten, geen bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat maakt de
sociologie niet altijd geliefd, zoals de eerste ‘verstehende’ socioloog die we uit geschreven
bronnen kennen aan den lijve ondervindt,  wanneer hij in de Ilias symbolische handelingen
van de god voor zijn vorst interpreteert, die daar niet blij mee is: “Onheilsprofeet die je bent!
Nooit zeg je eens wat in mijn voordeel! Altijd schep je er lust in om ongeluk te voorspellen.
Nooit is iets goeds uit je handen of over je lippen gekomen” (Homerus 1980: 4).  In het
huidige tijdperk waarin het positieve ‘new age’ denken steeds meer terrein wint, - er zijn geen
problemen, alleen kansen en uitdagingen, - en de universiteit de markt op moet, ondervindt dit
sociologische perspectief nog meer moeilijkheden (Zie voor een eigentijdse bespreking van
de Nederlandse situatie van contract-onderzoek in het algemeen: Köbben en Tromp 1999). 

De klassieke opdracht van de sociologie hinkt op twee benen. Aan de ene kant, met een
zekere distantie12,  de werkelijkheid willen begrijpen en zo mogelijk kunnen verklaren. Aan
de andere kant, met een zekere betrokkenheid,  een bijdrage willen leveren aan maatschappe-
lijke verandering.13 Voor dat laatste is een goede naam nodig en een zeker krediet bij degenen
die op posities zitten om veranderingen in en door te voeren. Het één, het vrijmoedig de
waarheid spreken zoals Foucault dat in zijn laatste colleges uiteenzet (Foucault 1989), staat
vaak op gespannen voet met het hebben van een willig oor bij bijvoorbeeld de opdrachtgevers
voor onderzoek.  In een klassiek geworden artikel maakt Ellemers duidelijk dat er nog meer
aan de hand is in de tweespalt tussen verklaren en oplossen (Ellemers (1976) 1995: 216 e.v.).
Naast de vraag of de zoektocht naar zo algemeen mogelijke verklaringen wel zo vruchtbaar is,
stelt hij de relatie tussen verklaren en oplossen aan de orde. Het begrijpen of verklaren van de
samenleving of van maatschappelijke problemen hoeft niet rechtstreeks naar oplossingen te
leiden die ook op korte termijn realiseerbaar zijn. “Nu blijkt dat verreweg de meeste sociale
verschijnselen, of het nu deelname aan voortgezet onderwijs, participatie aan bepaalde
vormen van cultuur, gezinsgrootte, dan wel sociale problemen als criminaliteit, armoede of
slechte huisvesting, veelal in sterke mate bepaald worden door een beperkt aantal variabelen.
Deze variabelen zijn: inkomen, opleidingsniveau, beroep, sociaal milieu, waardeoriëntaties,
godsdienst, leeftijd, geslacht, woonplaats ..... Maar dit zijn tegelijkertijd de variabelen die zich
vaak slecht lenen voor beïnvloeding of verandering.” Het kunnen verklaren is nog geen basis
om te kunnen veranderen. Ellemers pleit daarom voor een meer pragmatische-technologische 
benadering bij toegepast onderzoek dat gericht is op verandering, zonder dat daarbij de
verwachtingen over de grootte van het effect van de verandering overschat moet worden. Dat
stelt specifieke eisen aan het onderzoeksontwerp, maar aan het sociologisch perspectief doet
dat niets af. Want ook bij toegepast onderzoek dient de socioloog een ‘engineering’, een
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‘klinische’ en een ‘verlichtende’ rol te spelen, meent Ellemers terecht. 

In kort bestek zijn hiermee drie belangrijke kwesties aangesneden die te maken hebben met
een sociologische invalshoek. In de eerste plaats kan de sociologische opdracht worden
opgevat als het in kaart brengen van onbekende gebieden van het sociale leven en daarvoor
een ‘sense of understanding’  bieden. In de middeleeuwen schreven cartografen “hier zijn
draken” op de nog onbekende en niet in kaart gebrachte gebieden. Niemand zal beweren dat
de provinciale politiek zo onbekend is dat daarvoor zulke benamingen worden gebruikt maar
dat er weinig bekend is over het functioneren van de provinciale politiek, los van de officiële
publicaties over het belang van de provincies door de provincies zelf, staat buiten kijf. In deze
studie wordt dat grotendeels onontgonnen terrein (met uitzondering van Janssens 1992) voor
een deel in cultuur gebracht. 

In de tweede plaats zijn de onderzoeken uitgevoerd vanuit het kritische sociologische per-
spectief. Het lidmaatschap van de PvdA-statenfractie in Groningen gedurende een deel van de
onderzochte periodes was daarmee niet in tegenspraak. Dat lidmaatschap gaf mij een ong-
ekende mogelijkheid de provinciale politiek participerend te observeren en de handelswijzen
en gebruiken te leren kennen die niet in documenten zijn terug te vinden. In beide empirische
onderzoeken wordt deze ‘voorkennis’ niet expliciet gebruikt maar is deze zonder twijfel van
invloed geweest op het ontwikkelen van het theoretisch kader van beide onderzoeken. Heel
uitdrukkelijk is deze kennis op grond van persoonlijke ervaringen wel van grote invloed
geweest op het ontwikkelen van het ‘raster van rationaliteit’. Aangezien in het Waddenonder-
zoek de statenleden van Groningen geen rol speelden, heeft mijn statenlidmaatschap in dat
onderzoek geen enkele rol gespeeld. Bij het onderzoek naar pers en politiek over de EHS in
het noorden lag dat anders. Hoewel het onderzoek niet had kunnen ontstaan zonder mijn
lidmaatschap van de staten, leverde dat onderzoek bij nader inzien wel problemen op. Bij de
reconstructie van de discussies in de staten van Groningen, had ik ook standpunten die ik
uitdroeg als voorzitter van een statenfractie moeten betrekken. Alle bijdragen aan de
beraadslagingen over de EHS in Friesland en Drenthe zijn gereconstrueerd en samengevat aan
de hand van een aantal criteria, waarbij natuurlijk sprake is van een zekere marge van inter-
pretatie. Dat zou voor mijn eigen uitspraken natuurlijk niet opgaan. Om de zuiverheid van het
onderzoek te bewaken, is daarom afgezien van onderzoek naar de relatie tussen pers en
politiek over de EHS in Groningen. 

In de derde plaats ademen beide onderzoeken de geest van de noodzaak van verandering. Het
bestuurlijk overleg over de Wadden functioneert niet zoals het zou moeten functioneren. De
oorzaak daarvoor ligt voor het grootste deel in de opvattingen per overheidsniveau over
rolgebonden gedrag. Dergelijke waarde-oriëntaties zijn moeilijk te veranderen en zullen altijd
weer de kop opsteken binnen de huidige Nederlandse constellatie van het openbaar bestuur.
Daarom worden er praktische oplossingen voorgesteld in de sfeer van een verbetering van de
werkwijze. Dat is de ‘engineering’ kant van de sociologische opdracht. Daarnaast worden in
dat onderzoek meningen en opvattingen van de respondenten vergeleken met feiten en wordt
die confrontatie beargumenteerd weergegeven zodat betrokkenen daarvan kennis kunnen
nemen, in de verwachting dat dat ook tot een andere houding in het overleg zal leiden. Dat is
de ‘enlightenment’ kant van de sociologische opdracht. In het onderzoek naar de relatie
tussen pers en politiek, waaruit blijkt dat die relatie weinig meer van doen heeft met de
geschetste theoretische relatie tussen democratie en pers, ligt de nadruk in zijn geheel op de
‘verlichtende’ kant van de sociologie. Laten zien hoe iets werkt of hoe iets niet werkt, kan de



14 Een PKB is geen wet maar een tussenvorm tussen een beleidsnota en een wet. Een
PKB is een beleidsnota van de ministerraad over het ruimtelijke beleid, die een
wettelijk voorgeschreven weg doorloopt van inspraak, advisering door adviesorga-
nen en   bestuurlijk overleg met lagere overheden. Die adviezen weegt de minister-
raad mee in de uiteindelijke versie van de beleidsnota, waarover de Tweede en Eerste
Kamer  tenslotte beslissen. Voor de mate waarin het rijk en de lagere overheden
juridisch gebonden zijn aan PKB’s, zie Backes 1993: 111 e.v.
Zie de artikelen van Coolsma, Lambers en Lubach in: Brussaard e.a. 1988.

15 Daarbij hoort een kanttekening. Zowel in de eerste PKB voor het Waddengebied van 
1980 als de tweede PKB van 1993, staat de Waddenzee als te beschermen natuurge-
bied centraal. In de PKB I wordt daarnaast over de noodzaak van een belangenafwe-
ging gesproken: als het maatschappelijk belang van een activiteit in het Waddeng-
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eerste aanzet zijn voor verandering. De ‘klinische’ of diagnosticerende kant van de sociologie
is vooral te vinden in de analyse op basis van het raster van rationaliteit. Daar wordt, hoe
bescheiden ook, gehoor gegeven aan Berger’s oproep om bezig te zijn met de grote vraag-
stukken van de samenleving in ontwikkeling. Want ondanks het feit dat deze studie over
provinciale politiek gaat, is het niet de bedoeling dat genoegen wordt genomen met Berger’s
‘provincial scope’. 

1.4 Onderzoek naar het functioneren van het Waddenoverleg

In betrekkelijk korte tijd is de metafoor over het Waddengebied aanzienlijk gewijzigd. In de
romans ‘Eiland in de verte’ en ‘De oudste ochtend’ van Jan Gerhard Toonder die aan het
einde van de 19de eeuw spelen en gesitueerd zijn in en rond de oostelijke helft van de Neder-
landse Waddenzee, doemt een beeld op van drassige modder, onheil, gevaar en armoede. Zijn
hoofdpersoon is zijn eigen vader die zich letterlijk en figuurlijk met grote inspanning aan de
zware, natte klei weet te onttrekken. In de eerste moderne spionageroman laat de schrijver
Erskine Childers zijn hoofdpersoon, de schipper van het zeiljachtje Dulcibella, aan het begin
van de 20e eeuw rondvaren door de hele Waddenzee. Deze komt daarbij op het spoor van
plannen van de Duitse marine om Engeland binnen te vallen in het mondingsgebied van The
Wash. Als enige in Europa is dat gebied vergelijkbaar met de Waddenzee, daarom oefent de
Duitse marine in het diepste geheim in de Waddenzee. Ook bij Childers geen beschrijving van
de schoonheid en de eigenzinnigheid van de Wadden, van wat tegenwoordig de natuurwaar-
den worden genoemd. Integendeel. De Waddenzee wordt beschreven als een verzameling
zandbanken, slenken, geulen en ondiepten die met de getijden overstromen en die het uiterste
van navigatie en stuurmanskunst vergen: een gebied van mist, storm, verraderlijkheid en
troosteloosheid.

Die metafoor is in een kleine zeventig jaar drastisch veranderd. Tot de jaren zeventig van de
twintigste eeuw was het in Nederland nog een reële optie om de Waddenzee of delen daarvan
in te polderen. Daarna werd de waarde van de Waddenzee als uniek natuurgebied algemeen
maatschappelijk erkend. Dat vond zijn neerslag in 1980 in de eerste planologische kernbeslis-
sing (PKB)14 voor het Wadden-gebied. Bescherming van het gebied is sindsdien de belang-
rijkste doelstelling van het Nederlandse Waddenzeebeleid.15  In de PKB-Waddenzee werd



ebied groot genoeg is, kan van de hoofddoelstelling worden afgeweken. In de PKB II
staat een afwegingskader beschreven waaraan (mogelijk) nieuwe activiteiten in de
Waddenzee moeten worden onderworpen voordat er een beslissing kan worden
genomen over de toelaatbaarheid van de activiteit.  Zie voor het ontwikkelen van een
afwegingskader ook Sijtsma, Strijker, Hoefsloot, 1998.

16 Voor deze PKB van kracht werd, werd de Waddenzee door verschillende ministeries
bestuurd, ieder vanuit hun eigen optiek. Coördinatie of afstemming was nauwelijks
geregeld..

17 In 1981 werd de provinciale indeling van de Waddenzee gerealiseerd. In 1986 volg-
de de gemeentelijke indeling. In de uitkering buitenwater van respectievelijk het
provinciefonds en het gemeentefonds is sindsdien rekening gehouden met deze
bestuurlijke indeling
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onder andere gekozen voor een gemeentelijke en provinciale indeling van het gebied, zoals
ook de rest van Nederland kent.16  Door de Waddenzee op deze manier bestuurlijk in te delen,
werd de Wet op de Ruimtelijke Ordening van toepassing op het gebied, waardoor ruimtelijke
claims op activiteiten en belangen beter tegen elkaar zouden kunnen worden afgewogen.17

Om te zorgen dat de verschillende overheden, rijk, provincies en gemeenten, geen tegenstrij-
dig beleid zouden voeren werd tegelijk met de vaststelling van de PKB I het Coördinatiecolle-
ge Waddengebied (CCW) bij Koninklijk Besluit opgericht. Bestuurlijke vertegenwoordigers
van de drie overheidslagen, minister en staatssecretaris, gedeputeerden en wethouders en
burgemeesters, kregen zitting in dit Waddenoverleg

Vier jaar na de oprichting leidde onvrede over het functioneren van het CCW tot een eerste
evaluatie. Wijzigingen werden naar aanleiding daarvan voorgesteld en ten dele overgenomen.
De hoofddoelstelling bleef het in onderling overleg bevorderen van een samenhangend
bestuur en een gecoördineerd beleid ten aanzien van het Waddengebied. Maar daaraan werd
toegevoegd dat een en ander dient te gebeuren op basis van gelijkwaardigheid en gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid, waarbij de bevoegdheden van ieder gerespecteerd dienen te worden.
Uit deze voorgestelde oplossing zijn de problemen die binnen het CCW heersten, al af te
leiden.  Zes jaar daarna liet het CCW een tweede evaluatie uitvoeren. De opdrachtgever vroeg
om een evaluatie van het CCW van 1987 tot 1994 en om voorstellen tot verbetering voor de
korte termijn. Daarom is het onderzoek opgezet als een knelpuntenanalyse: door problemen te
benoemen, kunnen concrete oplossingen worden voorgesteld. 

De opdrachtgever vroeg ook te zorgen voor een “doorkijk naar de wenselijkheid van eventue-
le wijzigingen in bestuur en beheer van de Waddenzee op langere termijn”. Aan dat verzoek
werd gehoor gegeven door het CCW-overleg te vergelijken met andere tripartite
bestuursovereen-komsten,  de voor- en nadelen te schetsen van de verschillende mogelijkhe-
den voor publieke samenwerking op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
en systematisch de voor- en nadelen aan te geven van een aparte wet voor de Wadden. Uit die
vergelijking bleek dat andere  tripartite bestuursovereenkomsten in taak en opdracht te veel
van het CCW verschillen om als voorbeeld te kunnen dienen, dat aan samenwerkingsvormen
op basis van de Wgr meer na- dan voordelen kleefden en dat de deelnemers aan het Wadden-
overleg een Waddenwet ongewenst vonden. Aan het in bestuurdersland veel voorkomende
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euvel om bij problemen of moeilijkheden meteen de oplossing te zoeken in een andere
structuur of in een ander bestuursmodel, is niet tegemoet gekomen.Van het onderzoek is een
gedetailleerd verslag uitgebracht. Dit dient als basis voor de hier gepresenteerde beschrijving
van de gang van zaken in het bestuurlijke CCW-overleg (Everink en Tromp 1994).

In het evaluatieonderzoek naar het functioneren van het Waddenoverleg is gebruik gemaakt
van twee in de literatuur van de organisatiesociologie veel voorkomende ideaal-typen: de
systeembenadering, waarin saamhorigheidsbesef de voornaamste waarde is die de organisatie
bij elkaar houdt, en de partijenbenadering, waarin samenwerking alleen berust op het belang
dat de deelgroeperingen erbij hebben: samenwerking binnen de organisatie is geregeld is door
sancties, door lok- en dwangmiddelen in de woorden van Lammers (Lammers 1993: 27).
Beide benaderingen zijn geïntegreerd in het ‘partijen-in-een systeem perspectief’, waarin
noch de organisatie als samenwerkende eenheid centraal staat (de systeembenadering),  noch
de organisatie als een verzameling van deelbelangen (de partijenbenadering).  In het ‘partijen-
in-een-systeem perspectief’ is de aandacht gericht op de relaties tussen de deelbelangen of
partijen en de organisatie als geheel. In paragraaf 3.2 wordt dit perspectief nader uitgewerkt
en met behulp van beoordelingscriteria pasklaar gemaakt voor een evaluatie van de CCW-
overlegstructuur.

Een dergelijke integratie of combinatie van beide modellen is te prefereren boven het gebruik
van een van de benaderingswijzen. Het is risicovol een theorie te gebruiken juist omdat die
het meest overeen lijkt te komen met de te onderzoeken werkelijkheid. Aspecten van die
werkelijkheid die niet passen in die theorie, lopen dan het gevaar niet of nauwelijks in de
analyse betrokken te worden (Lammers 1993: 24). Een beter uitgangspunt voor de keuze van
een theoretisch kader dan de veronderstelde overeenkomst met de te onderzoeken organisatie,
is na te gaan met welk doel de organisatie wordt onderzocht. Het doel van het evaluatie-
onderzoek naar de CCW-overlegstructuur is het opsporen van knelpunten en het op grond
daarvan voorstellen van verbeteringen. Wanneer de systeembenadering als uitgangspunt voor
de analyse zou worden genomen, zou de aandacht worden gevestigd op de vraag of gedeelde
waarden en het saamhorigheidsbesef in de organisatie voldoende aanwezig zijn om duur-
zaamheid van de overlegstructuur te garanderen en hoe de gedeelde waarden bij de drie
overheidslagen verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Wanneer de partijenbenadering als
uitgangspunt zou worden genomen voor de analyse, zou de vraag centraal komen te staan of
het verschil in belangen tussen de drie overheidslagen ondergeschikt kan worden gemaakt aan
het doel om in onderling overleg tot samenhangend bestuur en gecoördineerd beleid te komen
en welke positieve of negatieve sancties daar het meest geschikt voor zijn. In het eerste geval
zouden voorstellen tot oplossen van de knelpunten in de richting gaan van intentieverklaring-
en, zoals bij de eerste evaluatie is gebeurd, en van nieuwe werkwijzen die de saamhorigheid
beter benadrukken. In het tweede geval zouden voorstellen tot het oplossen van de knelpunten
in de richting gaan van aanpassingen in de formele (gezags)structuur met de nadruk op het
verhogen van doelmatigheid en doelgerichtheid. De CCW-overlegstructuur bestaat uit drie
overheidslagen. Centraal voor een knelpuntenanalyse staat daarom de vraag hoe de CCW-
overlegstructuur als eenheid zich verhoudt tot de samenstellende delen, de drie overheidsla-
gen. Een analysekader dat samengesteld is uit elementen van de systeembenadering èn
elementen van de de partijenbenadering, is daarom voor de evaluatie van de CCW-overleg-
structuur het meest geschikt. Dat betekent dat beoordelingscriteria uit de twee verschillende
benaderingswijzen gezamenlijk op het onderzoeksmateriaal zijn losgelaten. 



18 Voor een uitgebreide beschrijving van deze stelling, zie de paragraaf 18.2.4.

19 Jammer genoeg stipt hij alleen in het voorbijgaan een aantal kwesties aan die uitge-
werkt hadden kunnen worden tot een ‘Soziologie der modernen politischen Journalis-
tik’ want in het kader van zijn lezing werkt hij alleen de vraag uit of het beroep van 
politieke journalist een geschikte voedingsbodem kan zijn voor leidende politici.
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In 1914 deed Max Weber een dringende oproep aan de sociale wetenschappers om bij evalua-
tiestudies niet alleen de doelmatigheid en doelgerichtheid van het handelen te beoordelen
maar ook het handelen dat door andere normen en waarden wordt gestuurd.18 Mede in de
geest van deze opvatting is doelmatigheid als beoordelingscriterium in dit Waddenonderzoek
gebruikt naast beoordelingscriteria als gedeelde waarden, machtsverhoudingen en verschillen-
den belangen. In paragraaf 3.2 worden deze en andere beoordelingscriteria beschreven Voor
dit evaluatie-onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews, telefonische enque-
tes, dossier-analyse en reconstructie van casus.

Het aldus vergaarde materiaal biedt een interessante inkijk in de wereld van het bestuurlijk
overleg. De conclusies stemmen niet echt vrolijk: in het veertienjarig bestaan van het CCW-
overleg blijken de deelnemers aan dat overleg zich niet of nauwelijks te identificeren met het
Waddenoverleg. De knelpuntenanalyse wijst duidelijk uit dat niet zozeer de structuur van het
Waddenoverleg voor problemen zorgt maar de cultuur, in dit geval opvattingen van de
deelnemers over doel en functie van het overleg. Bovendien blijkt dat er nauwelijks leiding
wordt gegeven aan het overleg. Als  mogelijke oplossingen zijn daarom heel praktische
aanbevelingen gedaan over aanpassingen in de werkwijze, gedachtig het klassieke artikel van
Ellemers ((1976).

1.5 Onderzoek naar de relatie tussen pers en politiek

In Politik als Beruf laat Max Weber geen misverstand bestaan over het belang van het beroep
van politieke journalist19: “.. Die seltsamsten Vorstellungen über die Journalisten und ihre
Arbeit sind daher landläufig. Dasz eine wirklich gute journalistische Leitung mindestens so
viel ‘Geist’ beansprucht wie eine Gelehrtenleistung - vor allem infolge der Notwendigkeit,
sofort, auf Kommando, hervorgebracht zu werden und: sofort wirken zu sollen, bei freilich
ganz anderen Bedingungen der Schöpfung -, ist nicht jedermann gegenwärtig. Dasz die
Verantwortung eine weit gröszere ist, und dasz auch das Verantwortungsgefühl jedes ehren-
haften Journalisten im Durchschnitt nicht im mindestens tiefer steht als das des Gelehrten -
sondern höher, wie der Krieg gelehrt hat -, wird fast nie gewurdigt, weil naturgemäsz gerade
die verantwortungslösen journalistischen Leistungen, ihrer oft furchtbaren Wirkung wegen,
im Gedächtnis haften” (Weber (1919)  1958: 525 e.v.). Goede journalistiek wordt niet op zijn
waarde geschat, het belang daarvan blijkt vooral bij de verschrikkelijke gevolgen die slechte
journalistiek kan hebben, schrijft hij, onder verwijzing naar verslaggeving over de loopgrave-
noorlog en de gevolgen van die verslaggeving voor de publieke opinie en de politieke besluit-
vorming in Duitsland . Daarmee schetst hij in een notendop de relatie tussen pers, publieke
opinie en politieke besluitvorming. Al eerder had Weber geprobeerd een sociologie van het
dagbladwezen te ontwikkelen. Op de eerste Duitse sociologendag in 1910 deed hij daartoe
voorstellen, waaronder de aanbeveling om de inhoud van kranten met ‘schaar en kompas’ te



20 Samkalden 1932: 164. Vanaf 10 april 1797 mochten  ‘dagbladschrijvers’ aanteke-
ningen maken en publiceren. Voor hen gold echter wel een rectificatieplicht wanneer
leden van het provinciaal bestuur daarom vroegen.
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onderzoeken om trendmatige veranderingen van de inhoud van de krant op het spoor te
komen (Ritsert 1972: 15),  en werd door zijn toedoen daarvoor een werkgroep opgericht. Op
de tweede Duitse sociologendag in 1911 moest Weber echter constateren dat die poging was
mislukt (ontleend aan Samkalden 1932). 

In 1932 schreef Samkalden een dissertatie waarin hij alsnog een bijdrage levert aan een
dergelijke sociologie. Één van zijn uitgangspunten daarbij is dat voor het functioneren van de
(moderne) overheid èn publieke mening èn pers, dat wil zeggen parlementaire journalistiek, 
en het verband tussen beide van groot belang is. Hij situeert het begin van de parlementaire
journalistiek in Nederland in 1797.  Toen spraken enkele leden van het provinciaal bestuur
van Holland schande over het feit dat de “Hoogstgeconstitueerde magten der Gewesten en de
Plaatselijke Besturen sedert de revolutie van 1795 tot nu toe, met gesloten deuren over de
belangen van hunne committenten hadden geraadpleegd.” Eén van hen beargumenteerde dit
standpunt door te wijzen op het verschil tussen wat tegenwoordig overheidsvoorlichting heet
en onafhankelijke berichtgeving, die onontbeerlijk is voor elke vorm van democratische
controle: “Men zou met eenigen schijn kunnen aanvoeren, dat de Decreten van het Provinci-
aal Bestuur openbaar uitgegeven wordende, genoegzaam de plaats van een Dagblad beklee-
den, en dus deszelfs uitgaaf overtollig zijn.  Maar, medeburgers, iets anders immers is het,
den eindelijken uitslag der deliberatiën, iets anders, de deliberatiën onder het oog te hebben;
en, om het maar kort en duidelijk te zeggen zooals het mij op het hart ligt, het volk heeft er
belang bij, dat het wete, voorzoover zulks weetbaar zij, hoe elk deszelfs Vertegenwoordigers
zich van den hem vertrouwde last kwijte...... “20 

Het onder het oog brengen van de ‘deliberatiën’ van de volksvertegenwoordigers in de
noordelijke provinciale staten en te onderzoeken of en hoe de schrijvende pers daarover
bericht, is de essentie van dit onderzoek over de relatie tussen pers en politiek. 

Na een theoretische verkenning van de relatie tussen de schrijvende pers en de parlementaire
democratie, wordt geconcludeerd dat de belangrijkste functies van de pers het geven van
informatie en het leveren van kritiek en commentaar zijn. Aan de hand van vier recente
voorbeelden wordt vervolgens beargumenteerd dat de centrale vraag van de relatie tussen pers
en politiek de vraag naar sturing is: wie beheerst de politieke communicatie of, anders ge-
zegd,  staat die relatie in het teken van de ‘party logic’ of van de ‘media logic’? In dit onder-
zoek wordt de vraag naar wie de politieke communicatie beheerst, toegepast op de besluitvor-
ming over de Ecologische hoofdstructuur (EHS) in de provinciale staten van Drenthe en
Friesland.  De aan de hand van een aantal criteria gereconstrueerde besluitvorming in de twee
staten wordt naast de berichtgeving van de regionale pers gelegd. Een kwantitatieve en
kwalitatieve inhoudsanalyse geeft vervolgens antwoord op de vraag hoe de regionale pers de
informatie- en kritiekfunctie vervult. Daarvoor zijn categorieën voor classificatie van de
persberichten ontworpen. Helaas zijn de conclusies niet van dien aard dat  er licht kan worden
geworpen op de vraag wie de politieke communicatie beheerst: daarvoor besteedt de pers te
weinig aandacht aan de provinciale politiek.



21 De term waardevol cultuurlandschap wordt dan voor het eerst in een beleidsdocu-
ment gebruikt. In het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema Groene Ruimte zal
het begrip een belangrijke rol spelen. Met cultuurgrond of cultuurlandschap wordt
door de mens ontgonnen grond bedoeld in tegenstelling tot onontgonnen grond, de
zogenaamde woeste gronden.

22 Een regeringsbeslissing kan het best worden omschreven als een beleidsvisie op
lange termijn van de regering met daarin een uiteenzetting van belangrijke beleids-
voornemens. Zie Regeren door nota’s 1976.
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Tijdens het onderzoek bleek dat de vorm- en regelgeving van en rondom de EHS veel ing-
ewikkelder was dan uit een eerste verkenning was gebleken. De EHS die voor het eerst in
1990 werd voorgesteld in het Natuurbeleidsplan, is mede gebaseerd op veel oudere beleids-
voornemens van een vroegere regering. Het instrumentarium dat tijdens de realisering van de
EHS steeds belangrijker werd, - de aankoop van landbouwgrond voor reservaats- en beheers-
gebieden -, stamde uit 1975. Toen werd door het kabinet Den Uyl de Nota betreffende de
relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud geschreven, die sindsdien de Relatienota
wordt genoemd. Daarin staat de zorg voor het waardevolle cultuurlandschap21 centraal.
Essentieel in deze nota is de constatering dat landbouw en behoud van het cultuurlandschap
niet langer meer samenvallen sinds de grootschalige ontwikkelingen in de landbouw. Daarom
wordt er voorgesteld om beheersgebieden te ontwikkelen, waarbij landbouwmethoden en
agrarische bedrijfsvoering, tegen vergoeding, worden aangepast aan beheer van het land-
schap. De Europese bergboerenregeling maakte deze vergoedingen mogelijk. Daarnaast
worden er in de Relatienota reservaatsgebieden voorgesteld: grond wordt gekocht van boeren
om daar natuurgebieden of weidevogelgebieden  te ontwikkelen. In het Natuurbeleidsplan van
1990 wordt een tweede fase relatienotabeleid voorgesteld onder andere ten behoeve van de
realisering van de EHS. De eerste fase relatienotabeleid is dan bijna afgerond. In deze eerste
fase werden 100.000 ha’s geheel (natuurgebieden) of gedeeltelijk (beheersgebieden en
waardevolle cultuurlandschappen) aan de landbouw onttrokken. In het Natuurbeleidsplan
werd een tweede fase van opnieuw 100.000 ha’s aangekondigd. Het Natuurbeleidsplan is een
regeringsbeslissing22, een beleidsnota. Om de beleidsvoornemens ook bindende handen en
voeten te geven werden veel van die voornemens opgenomen in de PKB Structuurschema
Groene Ruimte (SGR), die in 1993 werd vastgesteld. In de reconstructie van de discussies in
de staten wordt veel en vaak verwezen naar de beleidstechnische complicaties van deze
plannen en nota’s. Zonder enige toelichting over de inhoud en strekking daarvan zijn de
discussies moeilijk te volgen. Daarom zijn in een apart hoofdstuk de hoofdlijnen van de
nota’s weergegeven en toegespitst op de toestand in het noorden. 

In dit onderzoek naar de relatie tussen pers en politiek krijgen bij de reconstructie van de
besluitvorming woordvoerders soms meer ruimte om hun standpunt te verkondigen dan strikt
noodzakelijk is voor het onderzoek. Dat is met opzet gebeurt. Het resultaat is daarmee niet
alleen een analytische reconstructie van de besluitvorming over de EHS in de staten van
Friesland en Drenthe  maar ook een kroniek, die een tijdsbeeld geeft van de politieke mores in
de provinciale praktijk. In deze context is ook het idee ontstaan van het derde onderzoek dat
als een ‘raster van rationaliteit’ over de reconstructie van de statendiscussies en over de
resultaten van het Waddenonderzoek kan worden gelegd. Deel 3 is gewijd aan dit raster van
rationaliteit.



23 Deze begrippen van rationaliteit worden verduidelijkt in deel 3.

24 Institutie wordt hier gebruikt als een sociologisch begrip met de nadruk op sturing
van rolgebonden gedrag. Zie  Braam 1988 en Zijderveld 1974.

25 Lindblom heeft eenzelfde gedachtengang waar hij schrijft dat een beleidsmaker
rationeel is naarmate hij zich voegt naar de regels van het politieke bestel (Hoppe
1988: 323).
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1.6 Onderzoek naar rationaliteit

Zowel Weber als Mannheim zien een steeds verdergaande toename van respectievelijk de
instrumentele en formele  rationaliteit (Weber)en de functionele rationaliteit (Mannheim) op
alle terreinen van het leven en een afname van materiële rationaliteit (Weber) en substantiële
rationaliteit (Mannheim).23 Weber en Mannheim positioneren het ontstaan en de invloed van
een specifieke vorm van instrumentele rationaliteit,  vooral in de sfeer van de economie, het
recht en de bureaucratische overheidsorganisatie. Binnen die instituties24, zou het handelen
volledig in het teken staan van de doelgerichte rationaliteit. Dat betekent dat het heersende
institutionele normen- en waardenpatroon, dat min of meer dwingend voorschrijft hoe de
mensen zich binnen die instituties dienen te gedragen, - het rolgebonden gedrag, - grote
nadruk legt op doelgericht rationeel gedrag.  Om te onderzoeken of dat zo is en of dat ook
geldt voor het politieke en bestuurlijke handelen in de provinciale politiek is een onderzoek
gedaan naar de begripsvorming over rationaliteit bij Weber en Mannheim en is gebruik
gemaakt van elementen uit die rationaliseringsbegrippen voor het ontwerpen van het raster
van rationaliteit, dat over het Waddenonderzoek en het onderzoek naar pers en politiek kan
worden gelegd. 

Als grondslag daarvoor worden de begrippen over doelgerichte en waardegerichte rationaliteit
opgevat als institutionele begrippen. Zij verwijzen naar het gangbare normen- en waardenpa-
troon binnen de instituties van het bestuurlijk overleg over de Wadden en de politieke besluit-
vorming over de EHS in de staten van Drenthe en Friesland. De vraag is dan of het heersende
waardenpatroon binnen de institutionele sfeer van politiek en bestuur wordt gekenmerkt door
doelgerichte rationaliteit en of politici en politieke bestuurders zich daarnaar gedragen door
hun handelen aan te passen aan de eisen van die rationaliteit.25  Als het heersende institutione-
le normen- en waardenpatroon in plaats daarvan grote nadruk zou leggen op waardegerichte
rationaliteit, ligt de veronderstelling voor de hand dat het handelen van mensen in de politiek-
bestuurlijke sfeer voornamelijk eerder waarde-gericht zal zijn.

Geen van beide empirische onderzoeken is in eerste instantie ontworpen om die vragen te
beantwoorden. Het primaire doel van het Waddenonderzoek was het beoordelen van het
functioneren van het CCW-overleg en het primaire doel van het onderzoek naar de EHS was
het in kaart brengen van de relatie tussen regionale pers en provinciale politiek. Wat het
onderzoeksontwerp en de uitvoering betreft, komen beide onderzoeken ook niet uit dezelfde
mal: in het ene onderzoek wordt gebruik gemaakt van dossieranalyse en van interviews met
een hoog reputatiemethode-gehalte, - er wordt o.a. gevraagd naar opvattingen over het optre-
den van anderen -, in het andere geval worden aan de hand van letterlijke verslagleggingen,
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discussies gereconstrueerd. De vraag naar de dominantie van doelgerichte of waardegerichte
rationaliteit zal daarom worden bekeken door secundaire analyse van het materiaal. De
secundaire analyse is in de vorm gegoten van een raster van rationaliteit dat over het materiaal
van beide onderzoeken kan worden gelegd. Het raster  is grofmazig van structuur en bestaat
uit mazen waarin doelgerichte en waardegerichte rationaliteit apart van elkaar gezeefd kunnen
worden.

De in deel 3 ontwikkelde hypothese dat het Waddenoverleg gekenmerkt is door doelgericht
rationeel handelen, wordt op een andere manier bevestigd dan was verondersteld.  De ook in
deel 3 ontwikkelde hypothese dat de politieke besluitvorming vooral het gevolg is van waar-
degericht rationeel handelen wordt wel bevestigd maar met enige wezenlijke kanttekeningen.
Dat op zich is al een bevestiging van het feit dat doel- en waardegericht rationeel handelen in
Weberiaanse zin ideaal-typen zijn, die hun weerga niet gemakkelijk in de werkelijkheid
vinden.  
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DEEL 1

HOE BESTUURT DE OVERHEID DE WADDENZEE?



26 Tweede kamer, vergaderjaar 1985-1986, 17990, nr. 25.
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Hoofdstuk 2 De Wadden: coördinatie van bestuur en beleid

2.1 Voorgeschiedenis

2.1.1 De juridische status van het Waddenbeleid: van Waddenwet tot PKB
Na de totstandkoming van de Zuiderzeewerken werd in 1967 in de Tweede Nota Ruimtelijke
Ordening de mogelijkheid geopperd om de Waddenzee in te polderen. Ideeën daarover
circuleerden al sinds de zeventiende eeuw maar waren in de tweede helft van de twintigste
eeuw niet langer meer vanzelfsprekend. Daarom werd in 1970 een staatscommissie ingesteld,
de commissie Mazure, om de voor- en nadelen van drooglegging van de Waddenzee zo breed
mogelijk in beeld te brengen. In haar eindrapport, dat in 1974 verscheen,  oordeelde de
commissie negatief over alle plannen voor indijking of inpoldering van de Waddenzee. Uit
het onderzoek van de commissie kwam in de eerste en laatste plaats de Waddenzee als uniek
en waardevol natuurgebied naar voren. De commissie pleitte daarom voor een bestuurlijke
organisatie voor de Waddenzee die garant zou staan voor een goede afweging van de zeer
verschillende belangen die in dat gebied speelden met als uiteindelijk doel: behoud en be-
scherming van de Waddenzee. Een dergelijk pleidooi was hard nodig. Klassiek is het voor-
beeld van het toenmalige ministerie van CRM dat de Vliehors op Vlieland tot zeehondenre-
servaat aanwees, terwijl het ministerie van Defensie dat gebied als militair oefenterrein
gebruikte en het ministerie van Economische Zaken er hogedrukgas-leidingen doorheen wilde
leggen. Wanneer een dergelijke bestuursstructuur er niet zou komen, zo waarschuwde de
commissie Mazure, zou het natuurlijke milieu van de Waddenzee nog verder worden aang-
etast, waardoor de Waddenzee haar unieke waarde zou verliezen (Fleurke 1988 en His-
schemöller 1993, hoofdstuk 8).

De conclusies van deze commissie Mazure kunnen als het startsein worden beschouwd voor
de vele plannen die werden ontwikkeld om de Waddenzee en het Waddengebied bestuurlijk
vorm te geven. Het begon in 1976 met voorstellen voor een aparte Waddenwet (Sinke, 1988).
De op initiatief van de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee ingestelde  Com-
missie Toekomstige Bestuursstructuur, de commissie Staatsen, kwam toen tot de conclusie
dat de bescherming van de Waddenzee het best gediend was met een aparte Waddenwet.
Nadat in 1979 door drie leden van de PvdA-fractie een initiatief-ontwerp Waddenzeewet was
ingediend, kwam in 1981 de regering met een concept-ontwerp Waddenzeewet. Vier jaar later
adviseerde de Voorlopige Wadden Adviesraad (WAR) een Waddencoördinatiewet. In 1986
schreef de minister van VROM een notitie 26 waarin een aantal voor- en nadelen stonden
opgesomd voor een afzonderlijke Waddenwet.  Zowel de stuurgroep Waddenprovincies als de
Federatie van Waddengemeenten reageerden daarop. De laatste beklemtoonde geen voorstan-
der te zijn van een wettelijke regeling, de eerste sprak zich uit voor een gedecentraliseerde
Natuurbeschermingswet voor de Waddenzee.Twee jaar later, in 1988, nam de regering het
standpunt in dat een aparte Waddenwet niet wenselijk was. Verbetering van de bestaande
bestuurlijke structuur en toespitsing van bestaande wettelijke regelingen op het Waddeng-



27 Het regeringsstandpunt luidde:
- geen aparte Waddenwet;
- optimale inzet van het beschikbaar instrumentarium door alle overheden;
- uitbreiding van het toepassingsbereik van de Nb-wet met:

- koppeling van het vergunningen-/ontheffingenbeleid op grond van de
Nb-wet met de PKB-Waddenzee;

- nadere besluitvorming over mogelijke decentralisatie van onderdelen van
het vergunningen-/ontheffingenbeleid;

- afstemming tussen de Nb-wet en andere belangen in
het Waddenzeegebied.

- aanpassing van die sectorregelingen die een adequate toetsing van een activiteit
aan het PKB-beleid niet toestaan en waarvoor de uitbreiding van het toepas-
singsbereik van de Nb-wet geen oplossing is;

- eventuele uitbreiding van de m.e.r-plicht voor het Waddengebied.

28 Zie noot 15 van hoofdstuk 1.

29 Zowel bij de PKB’s Waddenzee als bij andere (wettelijke) regelingen voor het
Waddengebied, zoals de provinciale milieueffectrapportage, het interprovinciaal
beleidsplan Waddenzee en de internationale afspraken, speelt de begrenzing een
grote rol. In de verschillende regelingen is, afhankelijk van het bestuurlijk doel,  de
begrenzing, in meer of mindere mate afwijkend van de begrenzing van het PKB-
gebied. Dat maakt het ‘besturen’ van het Waddenzeegebied er niet eenvoudiger op. 
Zie Tromp 1994.
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ebied verdienden in de opvatting van de regering de voorkeur.27 Een twaalf jaar durende
discussie werd daarmee in ieder geval voorlopig beëindigd. 

Dit standpunt van de regering was in overeenstemming met de al in de jaren zeventig ingezet-
te procedure om voor het Waddengebied een Planologische Kernbeslissing (PKB)28 te ont-
werpen. De doelstelling van het Waddenbeleid was in deze PKB  “de bescherming, het
behoud en waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuurgebied”. De PKB Waddenzee
I, die in 1980 door het parlement werd vastgesteld, strekte zich uit over de Waddenzee, een
deel van de buiten de zeedijk gelegen gronden in Groningen,  Friesland en Noord-Holland en
over die delen van de eilanden die buiten de waterkering vallen en onder water kunnen
komen.29 Bestuurlijk gezien, werd in de PKB gekozen voor een provinciale en gemeentelijke
indeling van de Waddenzee, net als in de rest van het land, en voor het instellen van een
Coördinatiecollege Waddengebied (CCW), een platform voor bestuurlijk overleg tussen het
rijk, de Waddenprovincies en de Waddengemeenten. Bij Koninklijk Besluit van 21 juni 1980
werd het CCW ingesteld. Het doel van het CCW werd als volgt geformuleerd:
" - het in onderling overleg bevorderen van een samenhangend bestuur en een gecoördi-

neerd beleid van het rijk, de provincies en de gemeenten ten aanzien van het Wad-
dengebied;

- het plegen van overleg over werkzaamheden en ontwikkelingen in en om de Wad-
denzee waarbij het rijk, de provincies en de gemeenten betrokken zijn en waarvan
vaststaat of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij gevolgen hebben voor of
doorwerken in de Waddenzee;



30 Evaluatie Coördinatiecollege Waddengebied, 1985.
Het evaluatie-onderzoek werd intern uitgevoerd door vertegenwoordigers van de drie
betrokken bestuurslagen.
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- het op verzoek van de interdepartementale Waddenzeecommissie, de stuurgroep
Waddenprovincies of de vereniging 'Contact Waddenzeegemeenten' dan wel uit
eigen beweging, doen van aanbevelingen omtrent het inzake de Waddenzee te voeren
beleid of omtrent de nadere uitwerking van dat beleid."

In deze opzet werden rijk, provincies en gemeenten elk door maximaal zes personen in het
CCW vertegenwoordigd en werd het college voorgezeten door de minister van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke ordening en Milieu of door de minister van Binnenlandse Zaken.

In 1991 begonnen de voorbereidingen voor de herziening van de PKB-Waddenzee die in
1993 zou uitmonden in de PKB-Waddenzee II. De doelstelling voor het Waddenbeleid werd
iets actiever gedefinieerd dan in de eerste PKB: “de duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied.” Het gebied waarop deze PKB van toepassing was, werd
als volgt omschreven: "het zeegebied van Den Helder tot de rijksgrens met Duitsland in de
Dollard en de naar Nederlandse rechtsopvatting geldende grens in het Eemsestuarium; aan de
noordkant begrensd door de buitenteen van de hoogwaterkering aan de Waddenzeezijde der
eilanden en bij het ontbreken daarvan mede omvattende de kwelders en platen van de Wad-
denzeekust der eilanden, die regelmatig dan wel incidenteel onder water komen te staan
alsmede een deel van de zeegaten tussen de eilanden; aan de zuidzijde begrensd door de
buitenteen van de hoogwaterkeringen van het vasteland van Noord-Holland, Friesland en
Groningen en door de buitenteen van de Afsluitdijk" (Planologische Kernbeslissing Wadden-
zee 1993).  Bestuurlijk gezien, vond het kabinet afstemming van het beleid van de verschil-
lende overheden essentieel voor het Waddenbeleid, maar die afstemming moest wel plaatsvin-
den binnen een overlegstructuur die helder en eenvoudig is (Planologische Kernbeslissing
Waddenzee 1993: 15). Daarom werd in deze PKB aangekondigd dat het functioneren van het
CCW op zijn merites moest worden bekeken.   Een evaluatie zal moeten uitwijzen hoe de
overlegstructuur zo kan worden aangepast dat de doelmatigheid kan worden verhoogd en de
duidelijkheid naar derden toe kan worden verbeterd (Planologische Kernbeslissing Wadden-
zee 1993: 85).

2.1.2 Het bestuurlijk overleg: onvrede, aanpassingen en samenstelling 
Die aankondiging van het kabinet kwam niet uit de lucht vallen. Al vier jaar na de oprichting
van het CCW was onvrede over het functioneren de reden om een interne evaluatie uit te
voeren.30 Uit die evaluatie van 1985 kwam naar voren dat de opbouwfase van de CCW-
overlegstructuur achter de rug was en dat de aandacht nu gericht zou moeten zijn op uitvoe-
ring van het beleid en eventuele bijstelling daarvan. Voor de coördinatie van de uitvoering
van het beleid bleef een verticale overlegstructuur noodzakelijk, meende de evaluatiecommis-
sie, maar de besluitvorming moest zich veel meer gaan afspelen via de reguliere bestuurlijke
kanalen en de bestaande wettelijke procedures. De commissie twijfelde eraan of het CCW wel
klaar was voor deze stap. Want naast andere manco’s had de commissie moeten constateren 
dat wegens  gebrek aan relevante onderwerpen de CCW-vergaderingen steeds minder vaak
werden bezocht door de politieke bestuurders en dat in de CCW-vergaderingen nauwelijks
sprake was van overleg omdat er alleen standpunten werden uitgewisseld. 



31 De evaluatie-commissie deed ook aanbevelingen ten aanzien van de vergaderfre-
quentie, de taakverdeling en de financiering.

32 Het gewijzigde Koninklijk Besluit is nooit gepubliceerd.

33 Die meldingsplicht ziet er als volgt uit: de overheden zullen elkaar op de hoogte
stellen van activiteiten en ontwikkelingen in het Waddengebied waarbij overheden
betrokken zijn en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij gevolgen
hebben voor de Waddenzee. Wanneer overheden van plan zijn om  af te wijken van -
de in het CCW vastgestelde beleidskaders, zullen zij dat eerst binnen het CCW aan
de orde stellen. Wanneer een van de overheden toch afwijkt zonder daarvan melding
te doen, zal die overheid op verzoek van het CCW alle gevraagde informatie geven
(Everink en Tromp 1994: 47 e.v.).

34 In juni 1993 kwam het RCW voor het eerst bij elkaar.
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Als oplossing voor een verbetering van de samenwerking, raadde de evaluatiecommissie o.a.
een convenant tussen de deelnemers aan31. Een convenant zou duidelijker  dan het bestaande
Koninklijk Besluit uitdrukken dat het CCW functioneert onder gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van gelijkwaardige overheden. Als reactie op dit advies besloot het CCW in 1986 het
Koninklijk Besluit als juridische constructie te handhaven maar daaraan een intentieverkla-
ring te koppelen waarin aandacht werd besteed aan gelijkwaardigheid en verantwoordelijk-
heid van de drie overheidslagen. Op 26 februari 1987 keurde het CCW de intentieverklaring
goed en stemde het CCW in met wijzigingen in het Koninklijk Besluit van 1980, die recht
deden aan de gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid uit de intentieverkla-
ring.32  

In de intentieverklaring, die op 25 mei 1987 werd ondertekend, staat geschreven dat het doel
van het CCW - het in onderling overleg bevorderen van een samenhangend bestuur en een
gecoördineerd beleid ten aanzien van het Waddengebied - geschiedt op basis van gelijkwaar-
digheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers met inachtneming van
ieders eigen bevoegdheden. Ook staat beschreven waarop het CCW-overleg zich dient te
richten:
- afstemming van regelgeving en overleg over bijstelling van het beleid;
- coördinatie van inspectie- en beheerstaken;
- coördinatie van de voorlichting;
- coördinatie van internationale activiteiten;
- coördinatie van onderzoeksactiviteiten.
Tenslotte werd in de intentieverklaring een meldingsplicht afgesproken.33

Maar ook daarna bleef de ontevredenheid over het CCW en de daarmee gepaard gaande
overlegstructuur bestaan. Dat blijkt onder andere uit het feit dat drie jaar later, in november
1990, een Regionaal Coördinatiecollege (RCW) in het leven werd geroepen34 dat zich vooral
met de coördinatie van de uitvoering van het beleid zou bezig houden. Niet alles is bestuurlijk
interessant, was de gedachte achter de oprichting van het CCW, veel uitvoeringsgerichte
zaken kunnen door de door de ministers gemandateerde rijksheren worden afgewikkeld in
samenspraak met gemeentelijke en provinciale vertegenwoordigers zonder dat bestuurlijk
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Den Haag daaraan lijfelijk te pas hoeft te komen (Notulen CCW-vergadering van het CCW op
8 november 1990).  Bovendien werd afgesproken dat binnen afzienbare tijd door middel van
een evaluatie, bekeken zou moeten worden of het RCW inderdaad tot een verbetering van de
hele overlegstructuur had geleid.

In 1993, voorafgaand aan de evaluatie die in 1993 zowel door het kabinet als door het CCW
werd gewenst, kende het CCW vier belangrijke  gremia die met het oog op de verticale
afstemming van het beleid -  de afstemming tussen rijk, provincies en gemeenten - waren
ingesteld en drie gremia die functioneerden ten behoeve van de horizontale afstemming van
het beleid - de afstemming binnen de drie overheidsniveaus -. Hieronder volgt, schematisch
weergegeven, de verticale en de horizontale overlegstructuur.

De vier organen van de verticale CCW-overlegstructuur

1. CCW

Coördinatiecollege Waddengebied (CCW)
ingesteld in 1980
status: bestuurlijk overleg
voorzitter: minister van VROM
vice-voorzitter: een gedeputeerde

Deelnemers:
Rijksoverheid: - VROM (minister)

- V&W (minister)
-  LNV (staatssecretaris)

Provinciale overheid: -stuurgroep Waddenprovincies: 
gedeputeerden van de provincies Noord-Holland, Friesland en
Groningen

Gemeentelijke overheid  - Federatie van Waddenzeegemeenten:
burgemeesters of wethouders van het 
Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW) en 
de Vereniging van Waddenzeegemeenten (VvW)
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2. TWB

Tripartite werkgroep beheer (TWB)
ingesteld in 1980
status: ambtelijk overleg 
voorzitter: vertegenwoordiger Rijksplanologische Dienst (RPD)
secretaris: CCW-secretaris

Deelnemers:
Ambtelijke vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de provinciale overheid en de ge-
meentelijke overheid ter voorbereiding van het CCW-overleg

3. RCW

Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied (RCW) 
ingesteld in 1991
status: voornamelijk ambtelijk overleg
voorzitter: inspecteur voor de ruimtelijke ordening noord

Deelnemers:
Rijksoverheid: de hoofden van de noordelijke diensten van

Rijkswaterstaat, Inspectie ruimtelijke ordening,
Defensie en LNV;

Provinciale en gemeentelijke overheid: gemengde ambtelijke en bestuurlijke delegatie

4. SO

Secretarissenoverleg (SO)
status: ambtelijk overleg

Deelnemers:
Rijksoverheid: secretaris CCW

Provinciale overheid: secretaris stuurgroep Waddenprovincies

Gemeentelijke overheid: secretaris Overlegorgaan Waddeneilanden 
secretaris Vereniging van Waddenzeegemeenten
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De drie organen van de horizontale CCW-overlegstructuur

1. IWC

Interdepartementale Waddenzee Commissie (IWC)
ingesteld in 1980
status: ambtelijk overleg
voorzitter: vertegenwoordiger van VROM
secretaris: vertegenwoordiger van de RPD

Deelnemers:
Ambtelijk vertegenwoordigers van de departementen van VROM, LNV, Verkeer & Water-
staat, EZ en Defensie ten behoeve van de afweging op rijksniveau van de verschillende 
belangen

2. Stuurgroep Waddenprovincies

Stuurgroep Waddenprovincies 
functioneert sinds 1976
status: bestuurlijk overleg
voorzitter: gedeputeerde van Friesland
secretariaat: Leeuwarden

Deelnemers:
Vertegenwoordigers van de provinciale overheden ter voorbereiding voor CCW- en RCW-
overleg

3. Federatie van Waddenzeegemeenten

Federatie van Waddenzeegemeenten
status: bestuurlijk overleg van alle Waddengemeenten
secretaris: de secretaris van de Waddenzeegemeenten

Deelnemers:
1. Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW)
ingesteld in 1984
status: bestuurlijk overleg van de eilandgemeenten
voorzitter: een van de eilandburgemeesters
secretariaat: Texel

2. Vereniging van Waddenzeegemeenten (VvW)
ingesteld in 1986
status: bestuurlijk overleg van de kustgemeenten 
voorzitter: een van de bestuurders van de kustgemeenten
secretariaat: Delfzijl



35 Om daarover wel duidelijkheid te geven zijn systematisch de voor- en nadelen van
verschillende vormen van publieke samenwerking voor de Waddenzee weergegeven.
In paragraaf 1.4 is daar kort op ingegaan. Hier wordt daar verder geen aandacht aan
besteed. Zie voor het complete onderzoeksverslag Everink enTromp 1994.
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2.2 Het ontwerp van het evaluatie-onderzoek

2.2.1 Opdracht en probleemstelling
In november 1993 besloot het CCW een tweede evaluatie te laten uitvoeren. De opdracht
daarvoor luidde als volgt: "het op basis van ervaringen over de periode 1987-1993 evalueren
van de bestuurlijke en ambtelijke overleg- en coördinatiestructuur voor het Waddengebied en
het doen van aanbevelingen voor verbeteringen daarin voor de korte termijn (i.c. de planperi-
ode van de nieuwe PKB-Waddenzee), met een "doorkijk" naar de wenselijkheid van eventue-
le wijzigingen in bestuur en beheer van de Waddenzee op langere termijn" (Aanpaknotitie
1993).  Daarnaast werd vastgesteld dat de horizontale overlegstructuur niet bij de evaluatie
hoefde te worden betrokken. Als belangrijk onderdeel voor het evaluatieonderzoek werd de
coördinatie op het gebied van inspectie en beheer genoemd. 

In contract-research bestaat de eerste opgave eruit om in samenspraak met de opdrachtgever
de opdracht zo te herformuleren dat deze ook te onderzoeken is. In dat overleg bleek al
spoedig dat er van de kant van de opdrachtgever grote twijfels bestonden over de doelmatig-
heid van het CCW-overleg en dat in de oplossingssfeer vooral aan een ander soort
bestuursstructuur werd gedacht. Maar daarover bestond nog weinig duidelijkheid.35 Als derde
element voor de evaluatie werd gewezen op die passages in de PKB II, waarin de ingewik-
keldheid van de CCW-structuur als oorzaak werd gezien voor de (ongewenste) onbekendheid
ervan. De volgende algemene probleemstelling kon toen worden geformuleerd:
- voldoet de huidige verticale overleg- en coördinatiestructuur aan de eisen van doelmatig-

heid en doeltreffendheid van beleid en aan de eis van een doorzichtig en democratisch
gedragen bestuur?

- wat zijn de eventuele knelpunten?
- wat zijn de mogelijke oplossingen?

2.2.2 Bespreking van de probleemstelling
De termen doelmatigheid en doeltreffendheid zijn rechtstreeks afgeleid uit de zinsnede van
het kabinet in de PKB II. Onder doelmatigheid wordt in het algemeen verstaan: 'de mate
waarin gegeven doelstellingen met een minimum aan middelen bereikt worden, dan wel de
mate waarin gegeven middelen een maximale bijdrage aan de doelverwezenlijking leveren'.
Daarbij worden meestal 'middelen' gelijkgesteld aan financiële middelen. Doelmatigheidsbe-
vordering gaat daarom veelal gepaard met een bezuinigingstaakstelling. Onder doeltreffend-
heid wordt in het algemeen verstaan: 'de mate waarin beoogde doelstellingen worden bereikt'
(Lammers 1993: 60). 

Doelstelling van het CCW en alle daarmee verbonden verticale overlegorganen is niet het
realiseren van het Waddenzeebeleid,  zoals dat in de PKB wordt omschreven als ‘de duurza-
me bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied’, en ook niet het
formuleren van de beleidsdoelstellingen, want het CCW is geen besluitvormend orgaan.
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Doelstelling van het CCW is: "het in onderling overleg bevorderen van een samenhangend
bestuur en een gecoördineerd beleid van het rijk, de provincies en de gemeenten ten aanzien
van het Waddengebied". Doeltreffendheid van beleid betekent hier dus dat het beleid van de
verschillende overheden in onderling overleg gecoördineerd wordt. Doelmatigheid van beleid 
betekent in dit verband dat die coördinatie zo efficiënt mogelijk gebeurt.

In de algemene probleemstelling wordt eveneens als  beoordelingscriterium de eis  van een
doorzichtig en democratisch gedragen bestuur genoemd. Dat heeft te maken met het stand-
punt van het kabinet dat in de PKB van januari 1993 schrijft: 

"...het kabinet streeft naar vereenvoudiging van de overlegstructuur voor het Wadden-
gebied, onder meer omdat de bestaande bestuurlijke structuur tamelijk ingewikkeld is en
signalen uit de samenleving er op duiden dat deze voor buitenstaanders niet goed herken-
baar is. Bij genoemde vereenvoudiging hanteert het kabinet enkele uitgangspunten: - de
ambtelijke inzet zal, mede gelet op bezuinigings- en afslankingsoperaties, terug moeten; -
het zwaartepunt van het overleg zal zoveel mogelijk op regionaal niveau gelegd dienen te
worden; - de herziening van de overlegstructuur zal de doelmatigheid dienen te verhogen
en zij zal de duidelijkheid naar derden toe ten goede dienen te komen...."(PKB 1993:
85/86). 

Een paar kritische kanttekeningen zijn hier op zijn plaats. Wanneer het er om gaat aan de
samenleving duidelijk te maken dat de Waddenzee van groot belang wordt geacht en dat
daarom extra aandacht wordt besteed aan beleid en beheer van de Waddenzee, zal een gericht
'public-relationsbeleid' moeten worden gevoerd. De PR-activiteiten zullen gericht moeten zijn
op de inhoud van het Waddenbeleid en niet op het vergroten van de herkenbaarheid van het 
CCW. Voor de burger is het immers van belang te weten welk beleid de overheid voert ten
aanzien van het Waddengebied. Veel minder interessant, zoniet volstrekt irrelevant, is het
voor hem om te weten hoe de CCW-overlegstructuur eruit ziet en welke functie deze heeft bij
het Waddenbeleid. Daarom is in de algemene probleemstelling de term herkenbaarheid
vertaald door het criterium ‘een doorzichtig en democratisch gedragen bestuur’ in te voeren.
Op deze manier wordt herkenbaarheid geoperationaliseerd naar de wijze waarop de voorbe-
reiding en de terugkoppeling van het overleg naar de vertegenwoordigende lichamen van de
deelnemende overheden plaatsvindt. De vraag naar ‘duidelijkheid voor derden’ is daarmee de
vraag geworden naar het het democratisch draagvlak van de CCW-overlegstructuur: zijn 
gekozen volksvertegenwoordigers op de drie bestuurlijke niveaus voldoende op de hoogte van
inhoud en werkwijze van de CCW-overlegstructuur om desgewenst invloed op het overleg uit
te oefenen?

Mogelijke oplossingen, voorstellen tot verbetering en eventuele structuurwijzigingen moeten
ergens op zijn gebaseerd. Daarom is het onderzoek opgezet als een speurtocht naar knelpun-
ten. Op grond van organisatie-sociologische inzichten is een analysekader ontwikkeld dat
uitmondt in twee theoretische onderzoeksvragen en zes beoordelingscriteria waarmee het
onderzoeksmateriaal wordt geanalyseerd. De zes beoordelingscriteria zorgen voor het aan het
licht brengen van knelpunten. Met behulp van die gesignaleerde knelpunten kunnen de
theoretische onderzoeksvragen worden beantwoord. Dat resulteert tenslotte in het aanwijzen
en bespreken van de belangrijkste knelpunten. Die dienen vervolgens als vertrekpunt voor
mogelijke oplossingen, die op korte termijn en zonder ingrijpende wijzigingen in de structuur
te verwezenlijken zijn. 



36 Voor een toegankelijk overzicht van deze benaderingen in de organisatie-analyse,
zie: Lammers, 1984. Voor een eerste overzicht van evenwicht- versus conflictmodel-
len waarop deze benaderingen zijn gestoeld, zie Inkeles 1964. Voor een beschrijving
van de verschillen tussen het organische en mechanische model, zie Morgan 1986.
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2.2.3 Het analysekader
In het algemeen bestaan er twee benaderingswijzen in de analyse van organisaties (Gouldner
1959, Morgan 1986, Lammers 1987,  Collins 1988 en Lammers 1993). Beide benaderingen
moeten worden gezien als richtinggevende oriëntaties voor onderzoek. 

2.2.3.1 Systeembenadering
In de ene benadering, de syteembenadering geënt op de evenwichtstheorie, wordt de organisa-
tie beschouwd als één organisch geheel, dat door een gedeeld waardenpatroon in stand wordt
gehouden. Het voortbestaan van de organisatie is één van de belangrijkste doelen, naast het
realiseren van de doelen waarvoor de organisatie is opgericht.  Dat kan er toe leiden dat het
realiseren van de oorspronkelijke doelen ondergeschikt wordt gemaakt aan het voortbestaan
van de organisatie. "Whatever the plans of their creators, organizations, ... become ends in
themselves and possess their own distinctive needs which have to be satisfied. Once esta-
blished, organizations tend to generate new ends which constrain subsequent decisions and
limit the matter in which the nominal group goals can be pursued" (Gouldner 1959: 405). De
voornaamste eenheid van analyse is de gemeenschappelijke cultuur, d.w.z. het gedeelde
systeem van normen en waarden: Een diep geworteld saamhorigheidsbesef, bindt de organisa-
tie samen. Andere elementen van analyse in deze benadering zijn: 'doeleinden en waarden',
'gezag', 'overleg en samenwerking','groepsvorming' etc. Onderzoek naar organisaties vanuit
deze denktrant richt zich op verstoringen van de eenheid van de organisatie. Knelpunten in
het functioneren worden gezocht in ontwikkelingen van buitenaf die de eenheid bedreigen of
het saamhorigheidsbesef aantasten.

2.2.3.2 Partijenbenadering
In de tweede benadering, de partijenbenadering geënt op het conflictmodel, wordt de organi-
satie vooral als een instrument beschouwd, dat wil zeggen als een rationeel middel voor de
verwezenlijking van het doel waarvoor de organisatie in het leven is geroepen. De partijen
binnen de organisatie worden, ieder op zich, beschouwd als middelen die op rationele wijze
kunnen bijdragen aan de efficiënte verwezenlijking van het doel van de organisatie. "Organi-
zational behavior is thus viewed as consciously and rationally administered, and changes in
organizational patterns are viewed as planned devices to improve the level of efficiency"
(Gouldner 1959: 404). De voornaamste eenheid van analyse is het eigenbelang van de ver-
schillende partijen: de organisatie wordt bij elkaar gehouden omdat men er voordeel bij heeft.
De  organisatie wordt beschouwd als een coalitie van partijen met verschillende belangen en
doelen, die samenwerken ten eigen voordele, - dan is er sprake van positieve sancties-,  of tot
samenwerking worden gedwongen met behulp van negatieve sancties. Vanuit deze benade-
ring richt het onderzoek naar het disfunctioneren van organisaties zich op de vraag of het
eigenbelang van de verschillende partijen wel of niet spoort met het doel van de organisatie
als geheel en welke sancties eventueel moeten worden gebruikt om partijen in het gareel van
de organisatie te houden.36 Veel gehanteerde elementen van analyse zijn in dit model
'belangenbehartiging', 'concurrentie en conflict', 'macht', 'coalities' etc. 
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2.2.3.3 Verschillen
De systeem- en partijenbenadering verschillen aanzienlijk van elkaar, zowel in vooronderstel-
lingen als in uitwerking. In de systeembenadering staat de stabiele eenheid van de organisatie
centraal, in de partijenbenadering wordt de organisatie als een tijdelijke of labiele belangen-
coalitie gezien. In de systeembenadering is de belangrijkste eenheid van analyse de organisa-
tie als geheel, in de partijenbenadering is dat het eigenbelang van de verschillende partijen. In
de systeembenadering houden gedeelde waarden de organisatie bij elkaar, in de partijenbena-
dering kan de organisatie alleen een geheel blijven door positieve en negatieve sancties. In de
systeembenadering is er veel aandacht voor de informele relaties tussen de verschillende
partijen. In de partijenbenadering staan de formele procedures ter bevordering van doelmatig-
heid centraal. Tenslotte hanteert de systeembenadering een mensbeeld van de mens als sociaal
wezen, dat gericht is op het (collectieve) belang van de organisatie en hanteert de partijenbe-
nadering een mensbeeld van de mens als een rationeel wezen, gericht op eigenbelang. 

2.2.3.4 Partijen-in-één-systeemperspectief
Voor de analyse van de CCW-overlegstructuur is een combinatie van deze twee benaderings-
wijzen interessant. Want binnen het CCW wordt grote nadruk gelegd op gedeelde waarden en
gezamenlijke verantwoordelijkheid, dè centrale elementen van de systeembenadering. Tege-
lijkertijd bestaat het CCW uit verschillende partijen die ieder hun eigen taken, bevoegdheden
en belangen hebben, dé centrale elementen van de partijenbenadering. De theoretische basis
voor een combinatie van de systeem- en partijenbenadering is als eerste door Gouldner (1959)
beschreven en is onderhand in tal van studies naar organisaties als richtinggevend kader
gebruikt (Lammers 1991). In dit analysemodel wordt de tegenstelling verzoend tussen de
zienswijze dat een organisatie een stabiele eenheid is en de zienswijze dat een organisatie een
tijdelijke belangencoalitie is: partijen met verschillende belangen die ook een zekere vrijheid
krijgen om die belangen na te streven, houden elkaar en daarmee de organisatie als geheel in
evenwicht.

Kenmerkend voor dit analysemodel, dat ook wel het partijen-in-één-systeemperspectief wordt
genoemd (Lammers 1993:58), is de constatering dat onder voorwaarden het bestaan van
partijen met verschillende belangen op zich niet disfunctioneel voor de organisatie hoeft te
zijn. In deze denktrant gaat de aandacht uit naar de relatie tussen de partijen en de organisatie
als geheel: hoe zijn de partijen verbonden met de organisatie waarvan zij deel uitmaken.
Toegespitst op de CCW-overlegstructuur is dan de vraag: hoe zijn de drie overheidslagen
(partijen) verbonden met de CCW-overlegstructuur (de organisatie als geheel)? Met de
termen 'functionele autonomie' en 'functionele wederkerigheid' wordt die relatie verduidelijkt. 

Met functionele autonomie wordt bedoeld dat een zekere mate van autonomie van de ver-
schillende partijen binnen één organisatie functioneel kan zijn voor het voortbestaan van de
organisatie als geheel. Want wanneer partijen binnen een organisatie gedeeltelijk onafhank-
elijk zijn van de organisatie, heeft dat tot gevolg dat de organisatie als geheel niet verloren is,
wanneer een van die partijen niet goed functioneert door interne of externe omstandigheden.
Een partij met een bepaalde autonomie, is immers in staat zelfstandig in ieder geval een deel
van de gevolgen van het negatief functioneren op te vangen. Daarom heeft de betrekkelijke
autonomie van de partijen, een functie voor de stabiliteit van de organisatie als geheel.
Bovendien zullen partijen meer belang hebben om deel te blijven uitmaken van de organisatie
als geheel, wanneer zij ruimte krijgen binnen de organisatie ook hun eigenbelang na te
streven.  
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Het begrip functionele wederkerigheid vestigt de aandacht op de ruilrelatie tussen de organi-
satie en de partijen, die functioneel kan zijn voor het goed functioneren van het geheel. Een
organisatie, die partijen aan zich wil binden omdat dat voor het realiseren van het gezamenlij-
ke doel van groot belang is, zal een tegenprestatie moet leveren. De grootte en aard van die
tegenprestatie kan per deelnemende partij verschillen. Dat is afhankelijk van het belang van
de partij voor de organisatie en vice-versa. Die ruilrelatie kan bestaan uit positieve of negatie-
ve sancties, uit lok- of dwangmiddelen.

Functionele autonomie en functionele wederkerigheid maken duidelijk dat er een relatie
bestaat tussen het bestaan van partijen met eigen belangen en de organisatie als eenheid.
Wanneer de ruimte voor het nastreven van eigen belangen van één of meer van de partijen
echter te groot wordt, zonder dat daarvoor een tegenprestatie kan worden geleverd, kan het
voortbestaan van de organisatie als eenheid in gevaar komen. Het analyseren van de mate
waarin de autonomie van een partij of partijen functioneel of disfunctioneel is voor de gehele
organisatie staat centraal in dit partijen-in-één-systeemperspectief. 

Dit analysekader voor organisaties is uitstekend  geschikt als uitgangspunt voor de evaluatie
van een organisatie als de CCW-overlegstructuur. Binnen een dergelijk analysekader kan
zowel recht worden gedaan aan het streven om de eenheid en het samenhangend bestuur voor
het Waddengebied te bevorderen èn kan rekening worden gehouden met de zelfstandigheid en
belangen van de deelnemende partijen. De volgende  theoretische onderzoeksvragen komen
uit dit analysekader voort:
- is de autonomie van de drie overheidslagen functioneel voor de stabiliteit van de CCW-

overlegstructuur?
- welke vormen van wederkerigheid bestaan er tussen de drie overheidslagen die functioneel

zijn voor de eenheid van de CCW-overlegstructuur?
 
2.2.4 Beoordelingscriteria
Elementen uit dit analysekader zijn de basis geweest voor het formuleren van de volgende
beoordelingscriteria:
- gedeelde waarden;
- draagvlak;
- verschillende belangen;
- machtsverhoudingen;
- doelmatigheid.
- succes- en faalfactoren
Ze worden hieronder nader toegelicht.

1. Gedeelde waarden
Het gedeelde normen- en waardenpatroon is hét centrale bindmiddel uit de
systeembenadering: door de gedeelde waarden over het belang en het doel van de organisatie
kan de organisatie als eenheid blijven voortbestaan. Met behulp van dit beoordelingscriterium
zijn opvattingen van vertegenwoordigers van de drie overheidslagen met elkaar vergeleken
over:
- de noodzaak van een verticale overlegstructuur voor het Waddengebied;
- de doelstelling van de CCW-overlegstructuur;
- het idee van gezamenlijke verantwoordelijkheid en het idee van gelijkwaardigheid, zoals

die staan geformuleerd in de intentieverklaring.



37 Deze aandachtspunten zijn in de kwalitatieve interviews in de vragen 1, 2, 3, 4, 18
geoperationaliseerd (zie bijlage 1).

38 Deze aandachtspunten zijn in de kwalitatieve interviews geoperationaliseerd in de
vragen 7, 8, 9, 10, 11 (zie bijlage 1) en in de vragenlijst voor de telefonische enquête
(zie bijlage 2).

39 In de interviews is deze onderzoeksvraag geoperationaliseerd in de vragen 3, 4, 5, 7,
8, 10 en 17 (zie bijlage 1).

34

Daarvoor is gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews 37 en van een weergaven van de
CCW-beraadslagingen over een wettelijke regeling voor de Waddenzee.
 
2. Draagvlak
De vraag naar de herkenbaarheid van het CCW, zoals verwoord in de PKB-Waddenzee II uit
1993 is in de algemene probleemstelling vertaald in de vraag naar een doorzichtig en demo-
cratisch gedragen bestuur. Hier wordt de vraag geoperationaliseerd in de vraag naar het 
draagvlak in de directe bestuurlijke omgeving van het CCW. Als beoordelingscriterium is het
begrip draagvlak afgeleid uit de systeembenadering. Knelpunten in het functioneren van de
organisatie worden in die benadering immers doorgaans gezocht in invloeden van buitenaf. 
Het peilen van de bestuurlijke achterban van het CCW moet uitsluitsel geven op de vraag of
de achterban genoeg informatie heeft over het CCW om een mening te kunnen hebben of
invloed te kunnen uitoefenen op het CCW. Onderzocht is of en hoe vertegenwoordigers van
de verschillende overheidslagen worden betrokken bij de voorbereiding van het CCW-overleg
en of en hoe zij op de hoogte worden gesteld van de resultaten van het overleg.
Daarvoor is gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews en van een telefonische enquête. 38

3. Verschillende belangen
Het verschil in belangen tussen de partijen van een organisatie en de organisatie als geheel én
het verschil in belangen tussen de partijen zelf staat centraal in de partijenbenadering. In deze
evaluatie wordt er van uitgegaan dat de drie overheidslagen verschillende (inhoudelijke)
belangen kunnen hebben en dat er ook binnen eenzelfde overheidslaag sprake kan zijn van
belangentegenstellingen, zoals departementale belangentegenstellingen of de verschillende
belangen van eiland- en kustgemeenten. Daarnaast wordt hier rekening gehouden met de
mogelijkheid dat de verschillende overheidslagen opvattingen over elkaar hebben die niet met
de werkelijkheid hoeven te stroken.
Voor de beantwoording van de vragen is gebruik gemaakt van kwalitatieve interviews.39

4. Machtsverhoudingen
Het CCW is een organisatie waar ruimte is voor zowel samenwerking als concurrentie. Waar
sprake is van verschillende partijen met mogelijk conflicterende belangen kan de machtsvraag
niet worden genegeerd. Voor het beoordelingscriterium machtsverhoudingen, afkomstig uit
de partijenbenadering, is hier de bevoegdhedenverdeling tussen de overheden als uitgangs-
punt genomen.  Het gaat hier om de vraag of de verschillende overheidslagen de bestaande
bevoegdhedenverdeling als legitiem en juist ervaren of dat zij de bestaande bevoegdhedenver-
deling aanvechten. Met andere woorden wordt de bestaande bevoegdhedenverdeling als een
vorm van gezag of als een vorm van macht opgevat? 



40 In het onderzoek wordt het beoordelingscriterium machtsverhoudingen toegepast op
de casus 'uitbreiding van het toepassingsbereik van de natuurbeschermingswet' en de
casus 'inspectie en beheer'. In de interviews is deze vraag geoperationaliseerd in de
vragen 1, 3, 4, 5, 13, 14 en 17 (zie bijlage 1).

41 Voor beide definities, zie C.J. Lammers 1993, pg. 60.
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In het eerste geval wordt de bestaande bevoegdhedenverdeling als juist ervaren en niet ter
discussie gesteld en wordt de samenwerkingsbereidheid daardoor niet negatief beinvloed. In
het laatste geval wordt regelmatig de bestaande bevoegdhedenverdeling ter discussie gesteld
en worden er pogingen ondernomen om tot een andere verdeling van de bevoegdheden te
komen, waardoor de samenwerking onder druk zal komen te staan. Dat leidt dan tot de vraag
of de bestaande bevoegdhedenverdeling voldoende basis biedt voor overleg dat in het teken
staat van ‘gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid’. 
Als onderzoeksgegevens dienen de kwalitatieve interviews 40 en een samenvatting van de
notulen van het CCW-overleg over:
- uitbreiding van het toepassingsbereik van de Natuurbeschermingswet;
- de bevoegdhedenverdeling met betrekking tot inspectie en beheer.

5. Doelmatigheid
 Doelmatigheid is een belangrijk begrip uit de partijenbenadering waarin het belang van
formele procedures voor een efficiënte werkwijze wordt beklemtoond. In de probleemstelling
wordt gesproken over doelmatigheid - ‘de mate waarin gegeven doelstellingen met een
minimum aan middelen worden bereikt’ - en doeltreffendheid - ‘de mate waarin beoogde
doelstellingen worden bereikt -’.41   In CCW-verband betekent doeltreffendheid dat er geco-
 rdineerd beleid tot stand komt. Doelmatigheid betekent in CCW-verband dat dat gecoördi-
neerde beleid in onderling overleg tot stand komt met zo weinig mogelijk middelen. In de
evaluatie wordt daarom alleen doelmatigheid als beoordelingscriterium gebruikt. De voor-
naamste noemer waaronder de middelen vallen die relevant zijn bij overleggen en vergaderen
is de categorie tijd. Doelmatigheid wordt hier geoperationaliseerd als het zuinig omgaan met
vergadertijd door een goede opstelling van de agenda, het voorkomen dat relevante thema’s
op de lange baan worden geschoven, door het structureel controleren van gemaakte afspraken
en het voorkomen van dubbel werk door een heldere taakafbakening.



42 In de interviews zijn deze thema's geoperationaliseerd in de vragen  3, 6, 7, 10, 12,
13, 15 (zie bijlage 1). 

43 Het beoordelingscriterium succes- en faalfactoren is geoperationaliseerd in vraag 5
en aan de orde gesteld in de vragen 2, 3 en 4 (zie bijlage 1).
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Het beoordelingscriterium doelmatigheid wordt gebruikt in de kwalitatieve interviews42 en in
een weergave van discussies in  CCW aan de hand van de notulen over:
- de coördinatie van internationale activiteiten;
- problemen met de bruine zeilvaart;
- de bevoegdhedenverdeling met betrekking tot inspectie en beheer.

6. Succes- en faalfactoren
Het beoordelingscriterium succes- en faalfactoren is een uitwerking van het partijen-in-één-
systeemperspectief: wanneer partijen binnen de organisatie van mening zijn dat het nastreven
van de (deel)belangen van de eigen partij binnen het geheel van de organisatie geleid heeft tot
het verwezenlijken van die belangen, zullen de partijen de organisatie als geheel eerder onder-
steunen en in stand houden dan wanneer het streven om de eigen belangen te verwezenlijken
nauwelijks of helemaal niet tot resultaten heeft geleid. Succes in het CCW-overleg wordt
daarom hier opgevat als een positieve stimulans om ook in de toekomst tijd en energie in het
CCW te steken. Mislukking in het CCW-overleg daarentegen wordt hier beschouwd als een
negatieve stimulans. Bij de analyse van de onderzoeksgegevens zal worden bekeken of er
grote verschillen tussen de verschillende overheidslagen zijn wat betreft de benoeming van de
succes- en faalfactoren.
Als onderzoeksgegevens dienen de kwalitatieve interviews 43 en een weergave aan de hand
van de notulen van de discussies in het CCW over: 
- de herziening van de PKB (uitmondend in de PKB II);
- gaswinning in de Waddenzee. 
 

2.3 Onderzoeksontwerp

Als materiaal voor het feitelijk onderzoek dienden de verslagen van het besloten bestuurlijk
overleg in CCW- en RCW-verband in de periode van respectievelijk 1987 - 1993 en 1991 -
1993, inclusief de bijbehorende rapporten.  Aan de hand van deze verslagen en rapporten zijn
de belangrijkste en langst lopende onderwerpen beschreven en met behulp van de beoorde-
lingscriteria geanalyseerd. De beschrijving van deze onderwerpen, die hier voor het gemak
casus worden genoemd, diende tevens als voorbereiding voor de interview-rondes met
deelnemers aan het CCW-overleg.  De eenheid van analyse in de interviews was het over-
heidsniveau dat men vertegenwoordigde: eerst werden gesprekken gevoerd met vertegen-
woordigers van gemeenten, daarna met die van de provincies en vervolgens met die van de
rijksoverheid. In totaal zijn 31 respondenten geïnterviewd in een vraaggesprek met open
vragen en aandachtspunten, dat ongeveer anderhalf uur tot twee uur duurde. In overleg met
het CCW-secretaris zijn de respondenten geselecteerd. Bij de keuze van de respondenten
speelden de volgende overwegingen de belangrijkste rol:
- aangezien de evaluatie de periode van 1987 tot eind 1993 zou beslaan, moest er gezorgd

worden voor een evenwichtige verdeling tussen respondenten uit de periode 1987-1989 en



44 In 1989 trad een nieuw kabinet aan, zodat in ieder geval het voorzitterschap van het
CCW van persoon wisselde.

45 Zie bijlage 1.

46 Zie bijlage 2.
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de periode 1989-1994;44

- bij elk van de vier verticale overlegorganen (CCW, RCW, TWB en SO) werd zorg gedra-
gen voor gemeentelijke respondenten, provinciale respondenten en respondenten van het
rijk.

De vragenlijst voor de interviews45 kent  vier thema's:
1. het functioneren van de huidige verticale structuur;
2. horizontale coördinatie;
3. afbakening van taken;
4. visie op de noodzaak van verticale coördinatie.
In de vragen zijn de operationalisaties van de beoordelingscriteria verwerkt.

In verband met het criterium draagvlak is verder nog een telefonische enquête46 afgenomen
onder gemeenteraadsleden en statenleden, die zitting hadden in raads- of statencommissies
waaronder het Waddenzeebeleid viel. Ten tijde van het onderzoek hadden, in verband met de
formatie,  leden van de Tweede Kamer die in de commissie Zeeën zitting hadden geen tijd om
de vragen te beantwoorden.

Per beoordelingscriterium werden de interviews en de bevindingen uit de dossier-analyse
samengevat en naar de respondenten toegestuurd voor commentaar. Dat heeft geresulteerd in
twee reacties die in de definitieve samenvatting zijn verwerkt.

In het oorspronkelijke onderzoeksverslag (Everink en Tromp 1994) zijn de theorie, de fei-
ten,de bevindingen, knelpunten en oplossingen minutieus en gedetailleerd weergegeven. Dat
had tot doel de deelnemers aan het CCW-overleg een spiegel voor te houden van het eigen
functioneren, zodat oplossingen tot verbetering op een vruchtbare grond zouden vallen. Hier
zijn de gegevens vereenvoudigd en op een andere manier geordend in verband met een ander
doel. In deze studie gaat het er om aan buitenstaanders zoveel mogelijk te laten zien hoe
bestuurlijk overleg tussen overheden verloopt en welke beelden de verschillende overheden
van elkaar hebben in het Waddenoverleg. De nadruk ligt hier op de beschrijving van de
situatie aan de hand van de zes beoordelingscriteria.

2.3.1 Stappenschema en schematisch overzicht
1. Formuleren van de algemene probleemstelling na gesprekken met opdrachtgever.
2. Ontwikkelen en beschrijven van het analysekader naar aanleiding van de probleemstelling.
3. Afleiden van de theoretische onderzoeksvragen en de beoordelingscriteria uit het analyse-

kader.
4. Ontwikkelen van de vragenlijsten.
5. Verzamelen van het materiaal en afnemen van de interviews.
6. Analyse van het materiaal met behulp van de beoordelingscriteria met als doel het signale-
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ren van knelpunten.
7. Beantwoording van de theoretische onderzoeksvragen aan de hand van alle gesignaleerde

knelpunten. 
8. Vaststelling van de voornaamste knelpunten aan de hand van de beantwoording van de

theoretische onderzoeksvragen.
9. Beschrijven van mogelijke oplossingen.

Schematisch overzicht van de analyse van het materiaal

beoordelingscriteri-
um

kwalitatief interview
(bijlage 1)

casus
(verwerkt in de be-
schrijving van de
resultaten)

telefonische enquête
(bijlage 2)

gedeelde waarden vraag 1,2,3,4,18

draagvlak vraag 7,8,9,10,11 de hele vragenlijst

verschillende 
belangen

vraag 3,4,5,7,8,10,
17

machtsverhoudingen vraag 1,3,4,5,13,14,
17

* uitbreiding toepas-
singsbereik Nb-wet
* bevoegdhedenver-
deling inzake 
inspectie en beheer

doelmatigheid vraag 3,6,7,10,12,
13,15

* coördinatie inter-
nationale activiteiten
* bevoegdhedenver-
deling inzake in-
spectie en beheer
* problemen en brui-
ne zeilvaart

succes- en faalfacto-
ren

vraag 5 * herziening PKB
* gaswinning in de
Waddenzee
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Hoofdstuk 3 Waddenoverheden onder elkaar 1987-1993

3.1 Gedeelde waarden

Uit de interviews komt overduidelijk naar voren dat er nauwelijks sprake is van gedeelde
waarden bij de vertegenwoordigers van de drie overheidsniveaus. Alleen over de noodzaak
van een verticale overlegstructuur voor het Waddengebied zijn ze het met elkaar eens. Maar
niemand is echt tevreden met de CCW-overlegstructuur. 

Over het doel van het overleg denken de overheden verschillend. Alleen bij duidelijk gestruc-
tureerde onderwerpen waar de taken en rol van elk van de overheidslagen vastliggen, zoals bij
een PKB-procedure, is er geen onenigheid over het doel van het overleg. In de andere geval-
len, en dat komt het meest voor, wordt het bij elkaar komen voor overleg als een doel op zich
beschouwd, waarvoor elke overheidslaag zijn eigen agenda trekt. Zo gebruikt het rijk het
overleg als middel om de lagere overheden aan het rijksbeleid te committeren en proberen
gemeenten en provincies invloed uit te oefenen op het rijksbeleid. Hoe onduidelijk soms de
status van het overleg is, laat het volgende voorbeeld zien ( verslagen van de 13de, 14de en
15de CCW-vergadering).

In maart 1985 wordt in het CCW afgesproken dat provincies en gemeenten tijdig betrok-
ken zullen worden bij het overleg over een wettelijke regeling voor de Waddenzee. In de
volgende CCW-vergadering, die van januari 1986, deelt de voorzitter mee dat de beloofde
rijksnotitie over een wettelijke regeling nog niet is verschenen omdat er verschillende
ideeën leven, zowel bij departementen als bij politieke partijen. De voorzitter belooft het
CCW te informeren zodra er meer duidelijkheid is. In mei 1986 stuurt de minister van
VROM de notitie over de mogelijkheden van een wettelijke regeling naar de Tweede
Kamer. In september 1986 wordt in het CCW afgesproken dat die notitie in de volgende
vergadering aan de orde zal komen nadat de provincies en gemeenten een reactie hebben
voorbereid. Maar het rijk, bij monde van de voorzitter, vraagt wel begrip voor het feit "dat
het moeilijk zal zijn deze notitie formeel in het Coördinatiecollege aan de orde te stellen
omdat de rijksdelegatie niet met een standpunt kan komen en het Coördinatiecollege als
zodanig geen standpunt kan innemen. Het overleg in het Coördinatiecollege draagt daar-
om een meer informeel karakter en is zijns inziens met name bedoeld als uitwisseling van
informatie" (Verslag 15de CCW-vergadering d.d. 4 september 1986). Maar de voorzitter
zegt toe dat te zijner tijd bij het regeringsstandpunt de opvattingen van provincies en
gemeenten vermeld zullen worden. In de volgende vergadering van februari 1987 zeggen
provincies en gemeenten weinig heil te zien in het uitwisselen van elkaars standpunten
terwijl het rijk alleen hoort en geen standpunt ter discussie stelt. De onvrede van provin-
cies en gemeenten wordt dan weggenomen door een extra vergadering uit te schrijven,
waar een voorlopig standpunt van het rijk besproken zal kunnen worden. Bijna een jaar
later, in maart 1988, vindt die vergadering plaats. 

In theorie is ieder het eens met het idee van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
Waddengebied maar de praktijk is anders en over en weer bestaan twijfels over elkaars ins-
ties. Gemeenten voelen zich vooral en in de eerste plaats verantwoordelijk voor hun eigen
gemeentelijke Waddengebied. Het gemeentelijk beleid van bijvoorbeeld havengemeenten kan



47 De uitbreiding van de milieu-effect-rapportage (m.e.r.)-plicht is bedoeld voor die
activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de Waddenzee als natuurge-
bied. Met behulp van een m.e.r. kan op tijd worden onderkend of en in welke mate
bepaalde (industriële) activiteiten de Waddenzee aantasten. Door sterke druk van de
Waddenprovincies werd in 1993 de uitbreiding van de m.e.r.-plicht gerealiseerd door
middel van een provinciale m.e.r.-verordening in plaats van door wijziging van het
landelijk Besluit m.e.r. In het voortraject hebben gemeenten zich niet erg ingespan-
nen om de felle bezwaren van het noordelijk bedrijfsleven tegen de uitbreiding van
de m.e.r.-plicht weg te nemen. 

48 De Vereniging van Waddengemeenten (VvW) had, tegen de afspraken in, uit de
school geklapt over de inhoud van de ontwerp-PKB, die in 1991 vertrouwelijk aan de
Waddenoverheden was toegestuurd. Het rijk en de provincies verweten de VvW dat
zij "onrust heeft gezaaid over de gevolgen van de nieuwe PKB onder maatschappelij-
ke organisaties". (RCW 14-2-1992) 
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daarom strijdig zijn met het Waddenbeleid: gemeenten hebben dan ook aarzelingen over het
idee van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincies willen de  gezamenlijke
verantwoordelijkheid wel dragen maar menen dat niet te kunnen doen zonder meer bevoegd-
heden. Het rijk, tenslotte,  gelooft niet echt dat alle Waddengemeenten het idee van gezamen-
lijke verantwoordelijkheid omhelzen en geeft daarbij als voorbeelden de  uitbreiding van de
m.e.r.-plicht47 en de herziening van de PKB48. Ook twijfelt het rijk, dat de meeste bevoegdhe-
den heeft, aan de inhoudelijke inzet van de provincies omdat zij moeite hebben met de
bestaande bevoegdhedenverdeling. 

Over de mogelijkheid van gelijkwaardigheid bestaan grote meningsverschillen. De facto is
gelijkwaardigheid onmogelijk, vinden gemeenten, want gelijkwaardigheid in het CCW is een
kwestie van mentaliteit, van omgaan met elkaar op basis van wederzijds respect. Daarvan is
nauwelijks sprake. Ook de provincies benadrukken dat gelijkwaardigheid onmogelijk is, maar
geven als reden dat de ongelijke verdeling van bevoegdheden gelijkwaardigheid in de weg
staat. Alleen het rijk denkt er anders over. Gelijkwaardigheid in het overleg is mogelijk maar
dan moet wel ieder de bestaande bevoegdheden verdeling accepteren. Maar als het idee van
gelijkwaardigheid wordt losgekoppeld van de essentiële toevoeging uit de intentieverklaring
'met behoud van eigen bevoegdheden', zoals in de praktijk veel gebeurt, verwordt het overleg
tot een strijd om procedures. Vooral de provincies spelen, onder het mom van streven naar
gelijkwaardigheid, dat spel, menen de responden ten van de rijksoverheid. 

3.1.1 Knelpunten?
* Er is nauwelijks sprake van gedeelde waarden want:
- het doel van het overleg wordt door de overheden verschillend uitgelegd al naar gelang de

eigen belangen;
- het idee van gezamenlijke verantwoordelijkheid leeft bij gemeenten het minst en bij

provincies het sterkst. Bij het rijk overheerst de opvatting dat de verantwoordelijkheid voor
de Waddenzee in eerste en laatste instantie een zaak van het rijk is; 

- gemeenten en rijk zien de gelijkwaardigheid als een kwestie van mentaliteit. Alleen de
provincies streven gelijkwaardigheid na door regelmatig de bestaande bevoegdhedenverde-
ling ter discussie te stellen.



49 Met de nog steeds gangbare term Rijksheren worden de hoofden van de gedeconcen-
treerde rijksdiensten bedoeld.

50 Een telefonische enquête wees uit dat raadsleden, die in raadscommissies zitten
waaronder het Waddenzeebeleid valt, inderdaad in algemene zin op de hoogte zijn
van het CCW-overleg. De Nieuwsbrief  Over de Wadden die door het CCW wordt
uitgegeven speelt daarbij ook een rol. De raadsleden zeggen zich zeker betrokken te
voelen bij het Waddenbeleid. Wel klagen zij over een grote kennis- en informatie-
ach- terstand. Het idee bestaat bij de raadsleden dat de havengemeenten de gemeen-
telijke inbreng in het CCW-overleg domineren zonder dat de andere Waddeng-
emeenten daar greep op kunnen krijgen.

51 Ook statenleden die in de voor het Waddenzeebeleid relevante commissie zitten, zijn
in hoofdlijnen op de hoogte van het CCW-overleg, mede door de Nieuwsbrief van
het CCW, zo blijkt uit de telefonische enquête. Bij politiek belangrijke beslissingen,
zoals bij het vaststellen van de provinciale m.e.r.-verordening, tonen de staten hun
betrokkenheid bij het Waddengebied. Zij hebben daarbuiten weinig te maken met de
gang van zaken in het CCW-overleg.
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3.2 Draagvlak

Omdat alle drie overheidslagen proberen met één standpunt naar het CCW-overleg te gaan, is
het circuit van bestuurlijk en ambtelijk vooroverleg omvangrijk. Dat blijkt ook uit de inter-
views. Voor het CCW-overleg maakt het rijk daarvoor gebruik van de Interdepartementale
Waddenzee Commissie (IWC) en voor het RCW-overleg van het Rijksherenoverleg49.  De
gemeenten bereiden het CCW-overleg voor in de Dagelijkse Besturen van de Vereniging van
Waddenzeegemeenten en het Overlegorgaan Waddeneilanden. Voorafgaand aan het CCW-
overleg vindt nog informeel overleg plaats tussen vertegenwoordigers van beide besturen en
soms voeren de havengemeenten over ad-hoc zaken ook nog apart vooroverleg. Meestal komt
de gemeentelijke overheidslaag met twee afzonderlijke standpunten. De Stuurgroep Wadden-
provincies bereidt de provinciale inbreng voor. Daarnaast bestaat er tussen gemeenten en
provincies nog een min of meer informeel vooroverleg. 

Het circuit van terugkoppeling is even groot. De Dagelijkse Besturen van de Vereniging van
Waddenzeegemeenten en het Overlegorgaan Waddeneilanden rapporteren, mondeling of
schriftelijk door toesturen van de besluitenlijst, aan de leden van hun Algemene Besturen, die
weer worden geacht die informatie weer door te geven aan de respectievelijke Colleges van
B&W en de gemeenteraadsleden.50 De terugkoppeling naar de drie Colleges van GS gebeurt
eveneens mondeling of aan de hand van de besluitenlijst. Van de betrokken gedeputeerden
wordt verwacht dat zij de statenleden die de Waddenzee in hun portefeuille hebben,
inlichten.51 De terugkoppeling naar de departementen en rijksdiensten gebeurt aan de hand
van de besluitenlijst en/of mondeling. Aan terugkoppeling naar de Tweede Kamer wordt door
het CCW geen aandacht besteed. 

3.2.1 Knelpunten?
* Het vooroverleg en de terugkoppeling laten de bureaucratische keerzijde van het democra-



52 Opvallend was dat respondenten in eerste instantie bij het woord belangentegenstel-
lingen dachten aan verschillen in macht en bevoegdheden en niet aan inhoudelijke
belangentegenstellingen.

53 Niet alle vastewal-gemeenten zijn lid van de Vereniging. Uitzonderingen zijn de ge-
meenten Reiderland (Groningen) en Anna Paulowna (Noord-Holland). 
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tisch draagvlak zien: het circuit is uiteraard bestuurlijk en ambtelijk sterk naar binnen gericht.
Maar echte knelpunten doen zich daarin niet voor.  
* Uit dit circuit van vooroverleg en terugkoppeling spreekt wel het grote belang van de
voorbereiding binnen de verschillende overheidslagen, de horizontale coördinatie. In het
overleg wordt ‘onderhandeld’ over per overheidslaag vaststaande standpunten. Van een
inhoudelijk meer vrij overleg, waarbij verschillende overheden per agendapunt eventueel met
elkaar kongsies zouden kunnen aangaan, is geen sprake.  

3.3 Verschillende belangen

 Uit de interviews blijkt dat er tussen de drie overheidslagen geen grote belangentegen-
stellingen52 bestaan. Maar binnen elke overheidslaag wel. Die belangentegenstellingen
kenmer- ken zich door nadruk op natuurbehoud, c.q. de ecologische waarden van het Wad-
dengebied, versus nadruk op de economische ontwikkelingen en mogelijkheden in het Wad-
dengebied. Zo staan op gemeentelijk niveau de eilandgemeenten voor de belangen van natuur,
recreatie en toerisme en hebben de havengemeenten belang bij industriële ontwikkeling.
Daarom zijn de Waddengemeenten in twee partijen georganiseerd: de Vereniging van Wad-
denzeegemeenten verenigt plattelands- en havengemeenten53 en in het Overleg Orgaan
Waddeneilanden zijn alle eilandgemeenten vertegenwoordigd. Ook de provincies kennen
onderlinge belangentegenstel- lingen. Zo spelen de economische belangen sterker in Groning-
en en Friesland en prevaleert in Noord-Holland het natuurbelang. Dat geldt nog meer voor de
rijksoverheid. De departementa- le belangen van de ministeries van VROM, LNV en V&W,
die alledrie in het CCW zijn verte- genwoordigd, kunnen met elkaar botsen maar nog meer
met de departementale belangen van het ministerie van EZ en Defensie, die als adviseur
kunnen deelnemen aan het CCW. Maar bij het rijk en de provincies wordt die belangenstrijd
intern, binnen de eigen bestuurslaag, beslecht  zodat rijk en provincies ieder met één stand-
punt het CCW-overleg ingaan. 

Uit de interviews blijkt ook dat geen van de drie overheidslagen bij de anderen de naam heeft
uitdrukkelijk het natuurbelang of juist uitdrukkelijk het economisch belang te behartigen.
Maar wel bestaan binnen elke overheidslaag twijfels over de mentaliteit van de andere over-
heidsniveaus: als het zo uitkomt, wordt de bescherming van de Waddenzee als natuurgebied
gemakkelijk opgeofferd aan economische belangen, zo denkt men van elkaar. Gemeenten en
provincies wijzen dan naar de houding van het rijk bij de discussie over het boren naar
Waddengas en rijk en provincies wijzen naar de tegenstand van de haven- gemeenten tegen de
provinciale m.e.r.-verordening. 

3.3.1 Knelpunten?
* Tussen de overheidslagen bestaat wantrouwen ten opzichte van elkaar over het serieus
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nemen van het Waddenbeleid. Men vermoedt van elkaar dat men, als het er op aan komt, de
economische belangen zal laten prevaleren boven de natuurbelangen.

3.4 Machtsverhoudingen 

Zowel uit de interviews als uit de samenvattingen van de beraadslagingen  over  uitbreiding
van het toepassingsbereik van de Natuurbeschermingswet en inspectie en beheer blijkt dat de
bestaande bevoegdhedenverdeling regelmatig ter discussie wordt gesteld. Vijf jaar lang, van 
november 1988 tot december 1993 is er in het CCW-overleg uitputtend gepraat over de
mogelijkheid om een groter deel van de Waddenzee onder de Natuurbeschermingswet (Nb-
wet) te laten vallen. De discussie draaide daarbij om een, door de provincies gewenste,
wijziging van de bevoegdhedenverdeling. Een samenvatting van die discussie dient hier als
voorbeeld voor de onenigheid over de bevoegdhedenverdeling.

Al in november 1988, het 18de CCW-overleg en het eerste overleg over de mogelijke
toepassing van de Natuurbeschermingswet op het deel van de Waddenzee dat nog niet als
natuurmonument is aangewezen, benadrukken de provincies dat het niet alleen om uitbrei-
ding van het gebied moet gaan maar ook om decentralisatie van bevoegdheden. Alleen
over die activiteiten die unaniem van (inter)nationaal belang worden geacht, moet het rijk
de zeggenschap houden. De provincies vinden, gesteund door de gemeenten, dat lokale
activiteiten onder de gemeentelijke regelgeving moeten worden gebracht en dat alle
andere activiteiten die onder de Nb-wet vallen, bij de provincies moeten worden onderge-
bracht, inclusief de daarvoor benodigde gelden. Zij stellen voor om alvast de hoofdlijnen
voor een ontwerp-aanwijzingsbeschikking vast te stellen, waarin ook de ontheffings- of
vergunningsplichtige activiteiten zijn opgenomen. Het rijk stemt in met een dergelijke
decentralisatie en er wordt afgesproken dat de Tripartite Werkgroep Beheer (TWB)
daarover nader overleg zal voeren. 

Ruim een jaar later, in februari 1990, uiten de provincies hun ongenoegen over de gang
van zaken: het rijk houdt zich niet aan de gemaakte afspraken. De provincies eisen nu dat
de koppeling tussen uitbreiding van de Nb-wet en decentralisatie van bevoegdheden wordt
herbevestigd voordat er gepraat kan worden over de aanwijzingsprocedure voor de
resterende delen van de Waddenzee. Omdat de provincies dreigen niet langer te willen
samenwerken, stemt het rijk daarin toe.

Weer een jaar later, in april 1991, laait de discussie over decentralisatie opnieuw hoog op
naar aanleiding van de rapportage van de TWB. Er ontstaat een conflict tussen het rijk en
de provincies over decentralisatie van de vergunningverlening voor seismisch onderzoek
en de aanwijzingsbevoegdheid voor gesloten gebieden. Om de patstelling die dan ontstaat
te doorbreken - de vergadering wordt zelfs enige tijd geschorst - geven de provincies toe
bij vergunningverlening voor seismisch onderzoek maar houden zij vast aan de aanwij-
zingsbevoegdheid van gesloten gebieden. Dat is niet acceptabel voor het rijk. Besloten
wordt om in bilateraal overleg tussen de provincies en de ministeries van VROM en LNV
deze kwestie op te lossen. 

In april 1992 tenslotte, het 24ste CCW-overleg, wordt het compromis dat is opgesteld door



54 Dat compromis behelst dat binnen drie jaar na ondertekening van de bestuursover-
eenkomst: "- in het licht van de opgedane ervaringen en het dan vigerende delfstof-
winningsbeleid zal worden bezien of tot decentralisatie van de vergunningverlening
voor de activiteit 'seismisch onderzoek' kan worden overgegaan; - in het licht van de
opgedane ervaringen, de stand van de algehele decentralisatie- operatie en de ont-
wikkelingen op het gebied van inspectie en beheer zal worden bezien of tot decentra-
lisatie van de bevoegdheid om gesloten gebieden in te stellen kan worden overge-
gaan.". Tot die tijd krijgen de provincies een zwaarwegende adviserende rol; het
ministerie kan dan alleen gemotiveerd van dat advies afwijken. Geschillen over de
uitleg en de uitvoering van de bestuursovereenkomst zullen worden voorgelegd aan
het RCW.

55 In een van de aanbevelingen staat dat bij het juridische beheer van de Waddenzee
rekening moet worden gehouden met de inbreng van lagere overheden. 
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het CCW-secretariaat, met gemengde gevoelens aangenomen.54 Ter afronding zal een
bestuursovereenkomst worden gesloten tussen het rijk (de staatssecretaris van LNV) en de
drie Waddenprovincies. Daarin zullen o.a. de resultaten van het CCW-overleg worden
vastgelegd. In de interviews komt naar voren dat de provincies eigenlijk alleen instemden
met het compromis omdat het CCW-overleg over de PKB II in goede harmonie was verlo-
pen. 

In dit geval ging het conflict over de decentralisatie van concrete bevoegdheden zoals veror-
deningen en vergunningen. Maar ook zonder een dergelijke concrete taakverschuiving, blijft
samenwerking tussen ongelijksoortige partners moeilijk. Dat blijkt uit het CCW-overleg over
de mogelijkheid van samenwerking op het gebied van inspectie en beheer in de Waddenzee.
Centraal staat de vraag of de provinciale en gemeentelijke indeling van de Waddenzee ook
consequenties moet hebben voor de organisatie van de inspectie- en beheerstaken. In onder-
staande geschiedenis van die discussie in het CCW, die bij de afsluiting van het onderzoek
onbeslist was, valt soms de zweem van bureaupolitiek te bespeuren. 

Tijdens de 11de CCW-vergadering in juni 1984 ligt een rapport op tafel waarin knelpun-
ten en aanbevelingen55 omtrent inspectie en beheer in de Waddenzee staan beschreven. De
provincies vinden het een goed rapport en stellen voor op korte termijn de aanbevelingen
door de Tripartite Werkgroep Beheer (TWB) te laten uitwerken, zodat alle overheidsni-
veaus erbij zijn betrokken. Dat vindt het rijk geen goed idee. Het zou beter zijn om eerst
per overheidslaag de knelpunten en aanbevelingen te bekijken en daarna met elkaar tot
afstemming te komen. Daarom zou het secretarissenoverleg het voorbereidend werk
moeten doen en niet de TWB. Met de suggestie om eerst intern binnen de eigen overheids-
laag naar het rapport te kijken, stemmen provincies en gemeenten in. Maar het voorberei-
dend werk moet de TWB doen want binnen de TWB worden de verschillende overheden, en
vooral de rijksoverheid, meer gecommitteerd dan in het secretarissenoverleg. Het rijk gaat
daarmee niet akkoord en het secretarissenoverleg krijgt de opdracht. 

Anderhalf jaar later, in januari 1986, wijst de voorzitter er op dat de lagere Waddenover-
heden nog steeds niet zijn betrokken bij besprekingen over de juridische vormgeving van
inspectie en beheer in de Waddenzee. Vooral de provincies zien dat als een gemis en



56 Samenwerkende Inspecties Waddenzee (SIW) is een op vrijwillige basis gevormd sa-
menwerkingsverband van alle rijksdiensten die bij inspectie en beheer van de Wad-
den- zee zijn betrokken. Het voorzitterschap en het secretariaat berusten bij RWS. 
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wensen daarover een volvaardig tripartite overleg. Het rijk, bij monde van de RPD, is
echter van mening dat dit onderwerp niet steeds in het CCW-overleg aan de orde moet
komen. De lagere overheden zouden een wensenpakket moeten formuleren en dan pas het
CCW-overleg moeten inschakelen. Gecorrigeerd door de voorzitter geeft het rijk echter toe
dat beheer en inspectie een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de drie betrokken
overheidslagen is en dat in een driehoeksoverleg de zaken geregeld moeten worden. In
september 1986 wordt afgesproken dat de coördinatie van inspectie- en beheersactiviteiten
zal worden behandeld in een volgende vergadering van het CCW. Het onderwerp wordt
vervolgens niet meer geagendeerd.

In 1991 pakt na vijf jaar het inmiddels opgerichte RCW het onderwerp op. Ter discussie
staat de samenwerking van de inspectie- en beheersdiensten en de vraag of die samenwer-
king verbetering behoeft. Rijkswaterstaat (RWS) vindt dat eerst nagegaan moet worden of
er iets mis is met die samenwerking. Pas daarna kan eventueel een geïntegreerde inspec-
tiedienst in beeld komen. Besloten wordt het CCW-rapport uit 1984 te actualiseren:
gedeconcentreerde rijksdiensten, provincies en gemeenten zullen voor 27  september 1991
hun reacties naar het RCW sturen. Op die datum, is alleen de reactie van de provincie
Groningen binnen. Het punt wordt doorgeschoven naar november 1991 en vervolgens,
noodgedwongen wegens gebrek aan reacties, naar februari 1992. Maar ook dan zijn alle
reacties nog niet binnen: RWS en het consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna
van het ministerie van LNV hebben niets van zich laten horen. Weer wordt het punt uitge-
steld en er wordt afgesproken de actualisering van het rapport inspectie en beheer in het
najaar van 1992 op het 5de RCW-overleg aan de orde te stellen. Het secretarissenoverleg
krijgt de opdracht een taakomschrijving te maken voor de op te richten ad-hoc werkgroep
inspectie en beheer.

Als al in mei 1992 die taakomschrijving ter bespreking voorligt, verzet het rijk zich tegen
het voorstel om een onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van één inspectie-
dienst. De rijksdiensten menen dat één inspectiedienst geen streefdoel mag zijn. De ad-hoc
werkgroep inspectie en beheer wordt ingesteld, waarbij wordt aangetekend dat "één
inspectiedienst geen doel is maar ook niet op voorhand mag worden uitgesloten” (Verslag
4de RCW-vergadering d. d. 7 mei 1992). 

Een jaar later, in april 1993, ligt een inventarisatie-rapport van de werkgroep inspectie en
beheer op tafel. Weer verschillen rijk en provincies van mening over de verdere gang van
zaken. Afgesproken wordt dat het secretarissenoverleg in overleg met de voorzitter van de
Samenwerkende Inspecties Waddenzee (SIW)56 een procedure-voorstel zal maken voor
uitwerking van de aandachtspunten uit de inventarisatie. Tot die tijd zal het rapport niet
verder mogen worden verspreid. 

In december 1993, de 8ste RCW-vergadering, hekelen de provincies de opstelling van het
SIW: deelname van provincies en gemeenten in de stuurgroep SIW is afgewezen. Zo
worden, naar hun mening, de mogelijkheden om tot afstemming en verbetering van de



57 In de interviews wordt naar voren gebracht dat de taken van de provincies vooral be-
leidsmatig van aard zijn. Provincies hebben maar een paar handhavingstaken en geen
materieel, bijvoorbeeld de schepen, om die taken uit te voeren. Het materieel is wel
bij de rijksdiensten aanwezig. Provincies zouden daarvan gebruik kunnen maken
tegen betaling.
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efficiëntie te komen, onmogelijk. Het rijk verweert zich door te zeggen dat het er niet om
gaat om provincies en gemeenten buiten de deur te houden maar dat er geen verbetering
van efficiëntie zal komen door provincies en gemeenten op te nemen in het SIW. 

Uit de interviews blijkt dat de standpunten ver uit elkaar liggen. Bij het rijk bestaat de indruk
dat de provincies willen inbreken in de bevoegdheden van het rijk, zonder dat zij bereid zijn
daarvoor enige compensatie te bieden. Waarom moeten de inspectie- en beheersdiensten van
het rijk zich, zonder enige financiële vergoeding, bezig houden met het bewaken van de
naleving van de gemeentelijke en provinciale verordeningen57 en waarom moeten de lagere
Waddenoverheden meebeslissen over de inspectie- en beheerstaken van het rijk, zo vragen
rijksvertegenwoordigers zich af onder verwijzing naar de trits belang - betaling - zeggen-
schap. De provincies aan de andere kant menen dat nu er, als gevolg van de provinciale en
gemeentelijke indeling van de Waddenzee, gemeentelijke en provinciale verordeningen zijn
en nog komen, een aparte inspectie van de lagere Waddenoverheden teveel van het goede is,
naast de inspectie van het rijk. De provincies vinden in ieder geval een goede samenwerking
en afstemming nodig maar het liefst willen zij één geïntegreerde inspectiedienst.

3.4.1 Knelpunten?
* De machtsverhouding tussen vooral rijk en provincies wordt, wat betreft de bevoegdheden-
verdeling, niet geaccepteerd. De onenigheid daarover is, manifest of latent, voortdurend
aanwezig en vormt een belemmering voor overleg tussen volwaardige partners.

3.5 Doelmatigheid

 Er is veel kritiek op de agenda’s van CCW en RCW, zo blijkt uit de interviews. Hoofd- en
bijzaken worden onvoldoende uit elkaar gehouden, de stukken zijn te ambtelijk en te gedetail-
leerd en agendapunten zijn vaak al door de feiten achterhaald door de lange ambtelijke weg
die bij de voorbereiding moet worden afgelegd. Navraag levert op dat er geen procedure is
voor het opstellen van de agenda. In de periode tot 1989 kwam de agenda voor het CCW in
Den Haag tot stand door overleg tussen de RPD en de voorzitter (de minister van VROM).
Sinds 1989 gebeurt dat in Leeuwarden door overleg tussen de CCW-secretaris,  die gede-
tacheerd is bij de provincie Friesland, en de vice-voorzitter, de (Friese) gedeputeerde die
voorzitter is van de stuurgroep Waddenprovincies. Naar aanleiding van de agenda maakt de
CCW-secretaris een behandelingsvoorstel. Dat behandelingsvoorstel gaat weer naar Den
Haag, zodat de rijksdelegatie daarmee rekening kan houden. Ter vergadering blijkt meestal
dat de voorzitter praat vanuit de instructie van de rijksdelegatie, dat de provincies praten
vanuit hun beraad in de stuurgroep Waddenprovincies en de gemeenten vanuit hun organisa-



58 De invloed die de voorzitter heeft of kan hebben op het vaststellen van de agenda,
kon helaas niet worden onderzocht, aangezien de voorzitter niet beschikbaar was
voor een interview in het kader van dit onderzoek. 

59 Wat ook de formele positie van de voorzitter mag zijn, de alles-beslissende voorzit-
ter, de niet-stemhebbende voorzitter, c.q. technisch voorzitter of de gebonden voor-
zitter, elke voorzitter beschikt over sturingsmogelijkheden (Dussen, van der 1994).

60 16 maart 1988 is de afspraak gemaakt dat de lagere Waddenoverheden betrokken
zouden worden bij de voorbereiding van de internationale conferenties. Steeds op-
nieuw gebeurt dat niet. Dat geldt voor de derde Noordzeeministersconferentie van
maart 1990 en voor de zesde trilaterale ministersconferentie in Esjberg in 1991.
(20ste, 24ste en 25ste CCW-vergadering.) 

47

ties. Rechtstreeks contact tussen de CCW-secretaris en de voorzitter58 is er zelden of nooit.
Uit de interviews doemt de indruk op dat de voorzitter door gebrek aan tijd en het stellen van
andere prioriteiten - CCW-vergaderingen worden regelmatig uitgesteld - niet of nauwelijks
gebruik maakt van sturingsmogelijkheden om het CCW goed te laten functioneren.59 

Op de controle en bewaking van de gemaakte afspraken in het CCW wordt in de interviews
nauwelijks kritiek geuit op één uitzondering na. Dat betreft de coördinatie van internationale
activiteiten. Provincies en gemeenten zeggen dat het punt wel regelmatig op de agenda staat
maar dat de afspraak om de lagere Waddenoverheden bij de internationale conferenties te
betrekken, niet wordt nagekomen omdat het rijk dat niet wil.60 Kritiek is er wel op de geringe
controle en bewaking van gemaakte afspraken binnen het RCW. Provincies en gemeenten
menen, onder verwijzing naar het onderwerp bruine zeilvaart dat dat komt omdat de rijks-
diensten in het RCW eerst hun departementen moeten raadplegen voordat zij beslissingen
kunnen nemen en omdat het RCW niet het gezag heeft om conflicten tussen de drie over-
heidslagen te beslechten. Het rijk ziet dat anders: het RCW praat teveel over de bevoegdhe-
denverdeling en te weinig over de afstemming van het beleid. Daarom blijven zaken door-
schuiven op de agenda. Om te kijken wie gelijk heeft, volgt hieronder een weergave van de
geschiedenis van het overleg in het RCW over de bruine zeilvaart.

In de 4de vergadering van het RCW, in 7 mei 1992, kwam de thematiek van de bruine
zeilvaart voor het eerst aan de orde. Het gaat in het kort om twee dingen:
 a. In Duitsland wordt de Waddenzee aangemerkt als zee en moeten de schepen dus vol-
doen aan de eisen voor zeevarende schepen terwijl in Nederland de Waddenzee een
binnenwater is, waardoor minder strenge eisen aan schepen worden gesteld. Curieus
genoeg kunnen Nederlandse zeilschepen die terugkeren van het Duitse Wad, in Nederland
door de Nederlandse politie bekeurd worden omdat ze in Duitsland niet aan de daar
geldende eis van zeewaardigheid voldeden. 
b. Als gevolg daarvan wordt gevreesd voor een grotere drukte op het Nederlandse Wad.

In het RCW wordt aan Rijkswaterstaat (RWS) gevraagd om de problematiek nader in beeld
te brengen en na te kijken of een gedoogbeleid een tijdelijke oplossing kan bieden. In de
5de vergadering (september 1992) rapporteert RWS hierover en deelt mee dat het om een
juridisch probleem gaat: er is sprake van verschillende wetgeving in Nederland en Duits-
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land en dat kan alleen in Duitsland worden opgelost. Weer wordt van de kant van de
provincies gesproken over de daardoor toenemende drukte op het Nederlandse Wad.
Afgesproken wordt dat RWS in het voorjaar van 1993 de problematiek in beeld zal hebben
gebracht, inclusief ontheffingsmogelijkheden en de mogelijkheid voor een gedoogbeleid. In
die voorjaarsvergadering  (april 1993) ligt er geen notitie van RWS maar wel wordt naar
de voortgang gevraagd. Afgesproken wordt dat de secretaris het probleem opnieuw zal
formuleren opdat RWS voor de  volgende vergadering een notitie klaar zal kunnen hebben.
Die notitie ligt de volgende vergadering (16 december 1993) voor met daarin de bood-
schap dat het probleem niet zo groot is en dat de drukte op het Nederlandse Wad wel
meevalt. Maar het verschil in wetgeving is een feit en daarom wordt RWS (weer) verzocht
om na te gaan of een regeling de problemen kan oplossen. 

Vooral dit onderwerp, dat anderhalfjaar op de agenda van het RCW heeft gestaan, heeft bij
provincies en gemeenten de indruk gewekt dat de rijksdiensten langzaam werken omdat zij
onvoldoende mandaat hebben van het rijk of omdat zij zich gemakkelijk kunnen onttrekken
aan de door het RCW opgedragen taken. Maar uit de notulen en de gesprekken blijkt dat
RWS al bij de 5de vergadering meldde dat het juridische probleem zelfs niet door de minister
kon worden opgelost en dat de enige oplossing was om Duitsland te vragen hun regime aan te
passen. Desondanks blijven de andere RCW-deelnemers aandringen op een notitie van RWS.
In de gesprekken hierover wordt de veronderstelling dat de rijksdiensten onvoldoende man-
daat zouden hebben, door vertegenwoordigers van de rijksdiensten, als onzinnig van de hand
gewezen.

In de interviews wordt voorts door respondenten van alle drie overheidslagen kritiek geuit op
de taakafbakening tussen het CCW-overleg en het RCW-overleg, die onduidelijk zou zijn en
veel overlappingen zou vertonen. In tegenstelling tot de opvatting van respondenten wees
vergelijking van de CCW- en RCW-agenda uit dat het CCW-overleg, na de instelling van het
RCW, veel minder uitvoeringsgerichte punten op de agenda heeft staan, dat het overleg zich
veel meer richt op hoofdlijnen van beleid en dat de agenda geen overlappingen vertoont met
de agenda van het RCW. Maar bij de mededelingen en/of rondvraag, die vaak het grootste
deel van de vergadertijd in beslag nemen, komen bij het CCW-overleg nog steeds veel
uitvoerings- gerichte zaken aan de orde, die eigenlijk in het RCW thuishoren. Ook de taakaf-
bakening tussen de TWB en het secretarissenoverleg wordt bekritiseerd: het secretarissen-
overleg wordt vaak ingeschakeld voor de inhoudelijke voorbereiding van het CCW- en
RCW-overleg, wat de eigenlijke taak van de TWB is, menen respondenten. Analyse van de
onderwerpen die de revue zijn gepasseerd, laat zien dat in de praktijk de taken van de TWB
en het secretarissenoverleg inderdaad door elkaar lopen. 

Taakafbakening secretarissenoverleg en TWB 

onderwerp voorbereiding door:
Tripartite Werk
groep Beheer
(TWB) 

voorbereiding door:
Secretarissenoverleg
(SO)

voorbereiding door:
Anders

herziening PKB TWB

gaswinning Economische Zaken 
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Nb-wet TWB SO

inspectie en beheer SO ad-hoc 

bruine zeilvaart RWS

coördinatie internati-
onale activiteiten

LNV

 

Bij de herziening PKB-Waddenzee voert de TWB die werkzaamheden uit waarvoor ze is
opgericht: het inhoudelijk voorbereidend werk ten dienste van het CCW-overleg. Als het
onderwerp gaswinning in de Waddenzee op de agenda staat wordt de rol van de TWB overge-
nomen door het departement van Economische Zaken. Bij de uitbreiding van het toepassings-
bereik van de Nb-wet, wordt het voorbereidend werk gedaan door een subwerkgroep van de
TWB, maar het zwaar bevochten compromis is weer door het secretarissenoverleg geleverd.
Als het gaat om het onderwerp inspectie en beheer blijkt de voorbereiding door de TWB of
het SO (bureaupolitieke) consequenties te hebben: binnen de TWB worden de overheden
geacht zich te committeren terwijl het secretarissenoverleg een vrijblijvender opstelling van
de overheden mogelijk maakt. Niet de TWB maar het secretarissenoverleg wordt daarom
opgedragen het voorbereidend werk te doen. Wanneer later de zaak door het RCW wordt
opgepakt, wordt niet de bestaande TWB benut maar een aparte ad-hoc werkgroep inspectie en
beheer in het leven geroepen. Bij de bruine zeilvaart wordt geen gebruik gemaakt van de
TWB maar wordt de RWS ingeschakeld. Ook bij de coördinatie van internationale activiteiten
speelt de TWB geen rol maar wordt het werk uitbesteed aan het departement van LNV. 

3.5.1 Knelpunten?
* Het opstellen van de agenda is niet goed geregeld en de functie van het behandelingsvoor-
stel in relatie tot de instructie van de rijksdelegatie is onduidelijk.
* De rol van de voorzitter is niet bevorderlijk voor de saamhorigheid. De voorzitter functio-
neert in de onderzochte periode als een ‘ gebonden voorzitter’ (Dussen, van der 1994), die als
woordvoerder van de rijksdelegatie niet boven de partijen staat. Daarvoor is nooit expliciet
gekozen. 
* De op zich goede taakverdeling tussen CCW en RCW wordt verstoord door het ongelimi-
teerd punten aan de CCW-agenda toevoegen bij de mededelingen en de rondvraag. (Ook
hierbij speelt het functioneren van de voorzitter een rol.)
* Het RCW-overleg functioneert goed, als er maar niet over de bevoegdhedenverdeling wordt
gesproken. Dan overheerst al gauw wrevel en achterdocht over elkaars bedoelingen of motie-
ven. Dat kan voortkomen uit onkunde maar ook uit de voortdurende conflictueuze discussies
over de verdeling van bevoegdheden;
* De taakverdeling tussen de TWB en het secretarissenoverleg is niet of in ieder geval niet
goed geregeld. 
 

3.6 Succes- en faalfactoren 

Door alle drie overheidslagen wordt het CCW-overleg over de PKB-Waddenzee II zonder
meer als succesvol beschouwd. Daarom worden hier ten eerste een samenvatting gegeven van



61 De RROM is een onderraad van de ministerraad, die voorafgaand aan het overleg in
de ministerraad de ontwerp-PKB behandelt.

62 Die 25ste vergadering was gewijd aan het officiële, in de PKB-procedure wettelijk
voorgeschreven bestuurlijk overleg van het kabinet met de lagere overheden.

63 De 24ste CCW-vergadering wordt voorgezeten door de staatssecretaris van LNV. De
25e vergadering wordt voorgezeten door de ‘vaste’ voorzitter, de minister van
VROM.
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de beraadslagingen over de herziening van de PKB, aan de hand van de notulen van het
CCW-overleg. 

In de 20ste CCW-vergadering (februari 1990) wordt afgesproken dat het CCW-overleg een
rol zal spelen bij het opstellen van de hoofdlijnen voor de herziening van de PKB. Daar-
voor zal de TWB het voorbereidende werk doen. In  november 1990, de 21ste
CCW-vergadering, worden die hoofdlijnen besproken en komen de CCW-partners tot
overeenstemming over de hoofdlijnenbrief. Die wordt vervolgens op rijksniveau afgerond
en in februari 1991 stuurt de minister de hoofdlijnenbrief naar de Staten-Generaal. Een
jaar later, kort voordat de besprekingen over de ontwerp-PKB in het CCW-overleg van
start zullen gaan, spreken de provincies en het rijk hun ongenoegen uit over het feit dat de
Vereniging van Waddengemeenten "onrust heeft gezaaid over de gevolgen van de nieuwe
PKB onder maatschappelijke organisaties” (Verslag derde vergadering RCW, 14-2-92).
De provincies menen dat het CCW-overleg in de toekomst onder druk kan komen te staan
omdat gemeenten de vertrouwelijkheid van het overleg hebben geschonden.

In de 23ste CCW-vergadering (maart 1992) ontstaat discussie over de procedure voor de
ontwerp-PKB: de provincies vinden dat de tekstvoorstellen van gemeenten en provincies
eerst in de TWB moeten worden behandeld en pas daarna in de ministerraad. Daarmee is
de minister van VROM het niet eens: behandeling in de TWB voorafgaande aan de behan-
deling in de ministerraad zou tot vertraging leiden. In plaats daarvan zegt de minister toe
dat de tekstvoorstellen van de provincies en gemeenten door hem zullen worden meegeno-
men naar de Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne (RROM).61 Zo nodig zal
voor de behandeling in de RROM nog ambtelijke c.q. bestuurlijke terugkoppeling plaats-
vinden. Tot slot zegt hij toe dat na afloop van de bespreking in de RROM en vóór de
bespreking in de ministerraad,  provincies en gemeenten van rijkszijde vertrouwelijk op de
hoogte zullen worden gesteld van de behandeling in de RROM. 

Op 1 april 1992 wordt de ontwerp-PKB gepubliceerd. Op de volgende, 24ste
CCW-vergadering van 8 april 1992, wordt door de provincies waardering uitgesproken
voor de manier waarop het rijk rekening heeft gehouden met de inbreng van gemeenten en
provincies. (Die waardering wordt nogmaals uitgesproken in de 25ste CCW-vergadering
van oktober 1992, nu ook door de gemeenten.) Op dezelfde 24ste CCW-vergadering stellen
de provincies voor het concept-kabinetsstandpunt te behandelen in CCW-verband. Afge-
sproken wordt om dit concept aan de orde te stellen, in de 25ste CCW-vergadering, in het
najaar van 1992. Op die 25ste vergadering62 deelt de voorzitter63 echter mee dat het
concept van de definitieve regeringsbeslissing niet in een CCW- vergadering besproken
kan worden omdat dat buiten de wettelijk geregelde PKB-procedure valt. Voor dat stand-



64 Omdat de Eerste Kamer niet heeft gereageerd binnen een maand, is de PKB parle-
mentair vastgesteld. 

65 Aanleiding daarvoor is het agendapunt beheersplannen voor het Waddengebied en de
tijdelijkheid van het moratorium op gaswinning in de Waddenzee dat in 1994 af-
loopt. 
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punt is begrip bij de CCW-partners en als gevolg daarvan heeft het CCW geen overleg
meer gevoerd over de kabinetsbeslissing, die in november 1993 door de Tweede Kamer is
goedgekeurd.64 

Hoewel de partijen, en dan vooral de provincies, niet op alle punten hun gelijk weten binnen
te halen, levert dat geen onaangename situaties op. Integendeel, het overleg over de PKB
wordt door alle drie overheidslagen  heel positief beoordeeld en dat heeft zijn neerslag op
ander overleg, zoals bij de discussie over de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Nb-
wet. Die positieve waardering heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het rijk al in een
heel pril begin, het CCW bij de voorbereiding inschakelde, zonder dat dat hoefde. Ten tweede
waren door de wettelijk voorgeschreven PKB-procedure  de posities van de verschillende
overheden formeel vastgelegd: het rijk ‘ hoorde’ vanuit een hogere gezagspositie de lagere
overheden. Maar informeel gezien, ‘luisterde’  het rijk  ook, zodat de lagere overheden zich
gewaardeerd wisten.

Zo succesvol als het overleg over de PKB door alle drie overheidslagen werd genoemd, zo
negatief werd er, ook door alle drie overheden,  gesproken over het overleg over gaswinning
in de Waddenzee. Daarom volgt als tweede een beschrijving van de discussie over gaswin-
ning in de Waddenzee, waarover al sinds 1986 werd gesproken. De beschrijving gebeurt aan
de hand van de discussie over het beheersplan delfstofwinning, dat sinds 1986 op de agenda
van het CCW stond, en aan de hand van de discussie over het wel of niet verlengen van het
moratorium op gaswinning in de Waddenzee, dat sinds 1992 op de agenda van het CCW
stond. 

In de 14de vergadering van het CCW (in januari 1986) stellen de provincies de wenselijk-
heid van een beheersplan delfstofwinning aan de orde.65 Afgesproken wordt dat het rijk de
wenselijkheid zal bekijken en dat het CCW zal worden ingelicht wanneer een dergelijk
beheersplan niet nodig wordt gevonden. In de 15de CCW-vergadering (september 1986)
ligt een notitie van de stuurgroep Waddenprovincies op tafel over een beheersplan delf-
stofwinning. De voorzitter stelt voor om die notitie in de volgende vergadering te behande-
len en zegt toe, op aandrang van gemeenten en provincies, dat het rijk in de volgende
vergadering antwoord zal geven op de vraag of een beheersplan delfstofwinning wenselijk
is. In de 16de vergadering (februari 1987) antwoordt het rijk op vragen van de provincie
dat het onderwerp nog in bespreking is. In de 17de vergadering (maart 1988) heeft het rijk
een standpunt: de minister van Economische Zaken vindt een beheersplan delfstofwinning,
in ieder geval voorlopig, niet nodig. Provincies en gemeenten laten zich niet uit het veld
slaan en dringen er op aan om, met het oog op de afloop van het moratorium in januari
1994, tijdig met de voorbereidingen voor een dergelijk beheersplan te beginnen. Het punt
wordt afgehandeld met de afspraak dat tijdig zal worden bekeken of  zo'n beheersplan
nodig is. 



66 In de PKB 11, deel 3 staat op pg. 66 de reactie van provincies en eilandgemeenten
als volgt verwoord: "In het bestuurlijk overleg is door de Stuurgroep Waddenprovin-
cies naar voren gebracht dat de formulering over wenselijkheid van verlenging van
het moratorium veel te zwak is als beleidsuitgangspunt. De provincies stellen zich op
het standpunt dat de rijksoverheid in de PKB moet aangeven dat zij het gehele
PKB-gebied van boorwerken zal vrijwaren en dus tenminste het moratorium zal
trachten te verlengen .... Het Overlegorgaan Waddeneilanden is van mening dat het
opsporen van olie en gas niet in een natuurgebied als de Waddenzee behoort plaats te
vinden..." 

67 Het kabinetsstandpunt luidt in de PKB 11, deel 3: "Met betrekking tot de verleende
vergunningen geldt tot 10 januari 1994 een met de concessionarissen overeengeko-
men moratorium inzake het vrijwaren van het gebied van boorwerken. In de Vierde
Nota Extra is inmiddels vastgelegd de wenselijkheid van verlenging van het morato-
rium uit een oogpunt van natuurbehoud. In het licht van deze feiten zal de eventuele
voortzetting van het moratorium tijdig voor 10 januari 1994 met het oog op zorgvul-
dig bestuur en in lijn met het afwegingskader onderwerp zijn van nader overleg met
de concessionarissen." 
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Vier jaar later, bij de bespreking van teksten voor de ontwerp-PKB in de 23ste
CCW-vergadering (april 1992), lichten provincies en gemeenten een tekstvoorstel toe
waarin zij pleiten voor verlenging van het moratorium. In de 25ste CCW-vergadering
(oktober 1992), zeggen de provincies, gesteund door de eilandgemeenten, dat zij voor
verlenging van het moratorium zijn en dat, "zolang er geen beheersplan diepe delfstofwin-
ning is, het moratorium sowieso niet opgeheven dient te worden.”66  De voorzitter ant-
woordt dat verlenging van het moratorium niet eenzijdig kan worden opgelegd en dat het
rijk daarom binnen afzienbare tijd overleg zal gaan voeren met de concessionarissen met
als inzet: verlenging van het moratorium.67 In de 26ste CCW-vergadering van oktober
1993 wordt op aandringen van de provincies afgesproken om in verband met de op handen
zijnde beslissing van het kabinet over het moratorium, op korte termijn te spreken over het
rapport Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee met daarbij de informatie van het ministe-
rie van Economische Zaken over de maatschappelijke noodzaak van gaswinning uit de
Waddenzee. De voorzitter neemt het voorstel over, vooral omdat hij op het standpunt staat
dat een procedure waarin geen ruimte zou zijn voor CCW-overleg, niet aanvaardbaar is.
In deze vergadering komt ook aan de orde dat volgens de geldende provinciale
m.e.r.-verordening boringen in de Waddenzee m.e.r.-plichtig zijn, maar boringen vanaf de
vaste wal niet. Voor deze ongerijmdheid zou het rijk een oplossing moeten zoeken, vinden
de provincies. Afgesproken wordt dat de voorzitter het ministerie van Economische Zaken
zal vragen om hierover schriftelijk verslag te doen op het volgende CCW-overleg. 

In november 1993, kort voor de beslissing van het kabinet op 19 november, vindt de 27ste
CCW-vergadering plaats. In deze vergadering worden het moratorium op gaswinning en
het beheersplan delfstoffen uitdrukkelijk met elkaar in verband gebracht. Provincies en 
eilandgemeenten zijn voor voortzetting van het moratorium omdat een onderbouwing van
de risico's én een onderbouwing van de maatschappelijke noodzaak van gaswinning in de
Waddenzee ook in het rapport Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee ontbreken. Juist
daarom moet er een integraal beheersplan diepe delfstoffen komen, waarin die onderbou-



68 Anderen spreken over een privaatrechtelijke overeenkomst met parlementaire
goedkeuring.
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wingen wel staan. De kust- en havengemeenten willen een tijdelijke verlenging van het
moratorium met vijf jaar. Die periode zou gebruikt moeten worden om een beheersplan
diepe delfstoffen op te stellen. Daarna zou alsnog, afhankelijk van de resultaten van het
beheersplan, besloten kunnen worden tot gaswinning. Maar het rijk vindt dat de vraag
naar de maatschappelijke noodzaak niet eenvoudig is te beantwoorden en het ministerie
van Economische Zaken heeft altijd al grote aarzelingen gehad bij het idee van een be-
heersplan. Alleen  als gasboringen in principe mogelijk zijn gemaakt, kan er een plan van
aanpak, c. q. beheersplan worden opgesteld, meent dit ministerie. Tenslotte vragen provin-
cies en gemeenten aan het rijk om bij de herziening van het landelijk Besluit m.e.r., de
boringen in de Waddenzee vanaf de vaste wal ook m.e.r-plichtig te maken. De voorzitter
concludeert  dat nader beraad tussen rijk en provincies over de toepassing van de m.e.r.
nodig is.

Bij de gaswinningsdiscussie geven weer vooral de provincies, blijk van een besef van geza-
menlijke verantwoordelijkheid voor de Waddenzee door op tijd te waarschuwen voor het
aflopen van het moratorium. De discussie over gaswinning in de Waddenzee, die door alledrie
overheidslagen als een niet-geslaagd CCW-overleg wordt beschouwd, is niet geënt op een
wettelijke procedure maar op een gentleman's agreement68 tussen de rijksoverheid en de
concessiehoudende aardoliemaatschappijen. De thematiek valt onder het ministerie van
Economische Zaken, dat niet bestuurlijk in het CCW-overleg is vertegenwoordigd. Provincies
en gemeenten hebben zich al vanaf 1986 met de thematiek bemoeid. Door de voorzitter is in
een later stadium uitdrukkelijk ruimte geschapen om de lagere Waddenoverheden te horen.
Hun standpunten zijn echter niet terug te vinden in de kabinetsbeslissing. De gaswinnings-
kwestie valt formeel onder de jurisdictie van de rijksoverheid, die zich dan ook nauwelijks
verwaardigt de lagere Waddenoverheden als serieuze gesprekspartners te zien met alle
gevolgen vandien voor het Waddenoverleg

3.6.1 Knelpunten?
* Wanneer in het tripartite overleg de posities van de verschillende overheden niet duidelijk
zijn gedefinieerd, worden er verwachtingen gewekt bij de lagere Waddenoverheden die niet
(kunnen) worden waargemaakt. Ook dit heeft weer te maken met de tegenstelling tussen de
bestaande machts- en bevoegdhedenverdeling en het idee van overleg tussen gelijkwaardige
partners.
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Hoofdstuk 4 Conclusies, mogelijke oplossingen en hoe het verder ging

Nu in het voorgaande hoofdstuk de knelpunten in beeld zijn gebracht, kunnen de theoretische
onderzoeksvragen worden beantwoord waardoor de drie belangrijkste knelpunten in het
functioneren van het CCW kunnen worden vastgesteld. Om die knelpunten in de toekomst
zoveel mogelijk te vermijden - de drie knelpunten zijn niet van dien aard dat ze eenvoudig-
weg zijn op te lossen - worden praktische verbeteringen voor het overleg voorgesteld, die een
samenhangend geheel vormen. Deze praktische verbeteringen dienen tevens als oplossing
voor de meer simpele knelpunten die via het beoordelingscriterium doelmatigheid naar voren
kwamen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is gewijd aan de ontvangst van het onderzoek
in het CCW en de wijze waarop de resultaten zijn gebruikt. 

4.1 Conclusies

4.1.1 Functionele autonomie
Voor de beantwoording van het eerste deel van de theoretische onderzoeksvraag, is de auto-
nomie van de drie overheidslagen functioneel voor de stabiliteit van de CCW-overlegstruc-
tuur, wordt gebruik gemaakt van de gesignaleerde knelpunten uit de beoordelingscriteria 
gedeelde waarden, verschillende belangen en machtsverhoudingen. 

Uit de knelpunten die gesignaleerd zijn naar aanleiding van het beoordelingscriterium gedeel-
de waarden blijkt dat er nauwelijks sprake is van gedeelde waarden bij de drie overheidsla-
gen. De artikelen uit de intentieverklaring van 1987 die bedoeld waren om een
saamhorigheidsbesef te stimuleren hebben in de praktijk duidelijk niet gewerkt. De drie
overheidslagen hebben zich wel geschaard achter de doelstelling in de PKB-Waddenzee van
1993. Maar of deze hoofddoelstelling uit de PKB-Waddenzee inderdaad niet alleen naar de
letter maar ook naar de geest wordt gedragen door de drie overheidslagen is de vraag. De
houding van de Waddenzeegemeenten ten opzichte van de provinciale m.e.r.-verordening of
de houding van het rijk ten opzichte van de gaswinningsdiscussie, geven aanleiding tot
twijfel. Uit paragraaf 3.3.1 blijkt dat ook de overheden zelf daaraan twijfelen.

Het gebrek aan gedeelde waarden in de CCW-overlegstructuur, zou in theorie kunnen worden
verklaard door het verschil in belangen tussen de drie overheidslagen. Maar uit het beoorde-
lingscriterium verschillende belangen blijkt  dat er geen beleidsinhoudelijke belangentegen-
stellingen bestaan tussen de drie overheidslagen. Want binnen elke overheidslaag, niet tussen
de overheidslagen, worden tegenstrijdige belangen, ook die van natuur versus economie,
tegen elkaar afgewogen. Feit is wel dat deze afweging op rijksniveau veel grotere gevolgen
heeft voor het Waddengebied dan de afwegingen die door de lagere Waddenoverheden
worden gemaakt. 

In het CCW-overleg is het, net als bij andere vormen van bestuurlijk overleg, gewoonte dat
elke overheidslaag één standpunt vertolkt.  Dat standpunt komt tot stand in het vooroverleg
dat de overheden hebben binnen hun eigen overheidsniveau, de zogenaamde horizontale
coördinatie. Daarmee  is de afweging van belangen vooral een zaak van horizontale coördi-
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natie en niet van het CCW-overleg dat gekenmerkt wordt door verticale coördinatie.  Dat kan
frusterend werken voor de lagere Waddenoverheden omdat in feite de belangrijkste discussies
al hebben plaatsgevonden voordat het CCW-overleg begint. Het stimuleren van gedeelde
waarden als basis voor het tripartite overleg wordt daardoor tegengegaan.

De overheidslagen staan wel duidelijk tegenover elkaar als het gaat om de eigen
(machts)positie. Dat blijkt uit de discussies in paragraaf 3.4 over de bevoegdhedenverdeling,
naar aanleiding van het beoordelingscriterium machtsverhoudingen. Onvrede over de bestaan-
de machtsverhoudingen binnen de CCW-overlegstructuur zijn toegedekt door de intentiever-
klaring van 1987 met de nadruk op gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid
maar ze bestaat wel. Die onvrede is versterkt door formeel vast te leggen dat de overleg-
partners gelijkwaardig zijn aan elkaar en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Wadden-
zee. De bijzin daarbij dat de gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid bestaan met behoud
van ieders bevoegdheden, is ook in figuurlijke zin een bijzin gebleven. 

Conclusie A:
De autonomie van de drie overheidslagen binnen de CCW-overlegstructuur wordt nauwelijks
getemperd door gedeelde waarden, die een samenbindende kracht zouden kunnen vormen. De
autonomie wordt eerder versterkt door  het niet aanvaarden van de bestaande machtsverhou-
dingen waardoor de CCW-partners vaak tegen over elkaar staan. Die autonomie van de drie
overheidslagen is daarmee niet functioneel voor de stabiliteit van de CCW-overlegstructuur.

4.1.2 Functionele wederkerigheid
Voor de beantwoording van het tweede deel van de theoretische onderzoeksvraag, welke
vormen van wederkerigheid bestaan er tussen de drie overheidslagen die functioneel zijn voor
de eenheid van de CCW-overlegstructuur, is gebruik gemaakt van de gesignaleerde knelpun-
ten uit de beoordelingscriteria succes- en faalfactoren, gedeelde waarden en machtsverhou-
dingen.

Ten grondslag aan het beoordelingscriterium succes- en faalfactoren lag de veronderstelling 
dat wanneer de overheidslagen de indruk hebben dat hun (deel)belangen door toedoen van het
CCW verwezenlijkt zijn, zij ook in de toekomst met een positieve instelling het CCW-overleg
zullen ingaan. Die veronderstelling wordt inderdaad bevestigd. Zo heeft het als succesvol
ervaren overleg over de herziening van de PKB-Waddenzee, geleid tot een bereidheid om
compromissen te sluiten bij de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Natuurbescher-
mingswet. Maar dat is dan ook het enige voorbeeld van deze vorm functionele wederkerig-
heid, wederkerigheid in de zin van een positieve stimulans, die kon worden opgespoord.

Uit de knelpunten die werden geconstateerd naar aanleiding van de beoordelingscriteria 
gedeelde waarden en succes- en faalfactoren komt naar voren dat er door de verschillende
overheidslagen een verschillende interpretatie aan het CCW-overleg wordt gegeven. Als bij
een te behandelen thema taken, rollen en wederzijdse verwachtingen ten aanzien van het
CCW-overleg niet duidelijk vastliggen, - en dat is voor een groot deel het geval -, ziet de
rijksoverheid het CCW-overleg vooral als een middel om het rijksbeleid uit te dragen terwijl
gemeenten en vooral provincies denken door het CCW-overleg een extra bestuurlijk overleg
met het rijk te kunnen hebben. De kans dat de participanten in het CCW-overleg vaak worden
teleurgesteld in hun verwachtingen, is daarom aanzienlijk. Uit de knelpunten naar aanleiding
van de categorie machtsverhoudingen blijkt dat de bestaande verdeling van bevoegdheden
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over de overheidslagen ten aanzien van het Waddengebied ervaren wordt als een groot
verschil in machtsverhoudingen, die in het kader van het CCW-overleg niet worden geaccep-
teerd door de lagere Waddenoverheden en vooral niet door de provincies. Na veel en langdu-
rig getouwtrek vinden er, zoals bij de uitbreiding van het toepassingsbereik van de Natuurbe-
schermingswet, soms kleine verschuivingen plaats. 

Conclusie B:
De drie overheidslagen nemen met verschillende verwachtingen deel aan het CCW-overleg en
de posities van de overheden ten opzichte van elkaar zijn steeds weer onderwerp van discus-
sie. Daarom is er nauwelijks sprake van wederkerigheid. Maar waar sprake is van wederkerig-
heid, is deze wel functioneel voor de eenheid van de CCW-overlegstructuur. Dat geldt met
name voor de relatie tussen rijk en provincies: provincies hebben meer bevoegdheden gekre-
gen en zij hebben (soms) succesvol invloed kunnen uitoefenen. Hun betrokkenheid bij het
beleid ten aanzien van het Waddengebied is mede daardoor groot en het rijk kan verzekerd
zijn van hun loyale medewerking voor het uitvoeren van het in het CCW besproken rijksbe-
leid. Dat geldt niet of veel minder voor de relatie tussen het rijk en de gemeenten: mede door
hun onderlinge verdeeldheid staan de Waddengemeenten het meest aan de periferie van het
CCW-overleg. Omdat zij nauwelijks of geen voordelen van het CCW-overleg ondervinden, is
hun betrokkenheid bij het CCW-overleg onzeker.

4.1.3 Autonomie en wederkerigheid
De conclusie naar aanleiding van de theoretische onderzoeksvraag in zijn geheel luidt dan ook
dat de autonomie van een van de drie overheidslagen, - de gemeentelijke overheidslaag -, niet
functioneel is voor de stabiliteit van de CCW-overlegstructuur omdat er te weinig sprake is
van gedeelde waarden en omdat er zo goed als geen  sprake is van functionele wederkerig-
heid. De autonomie van de andere twee partijen is in beperkte mate functioneel voor de
stabiliteit van de CCW-overlegstructuur. Ook daar is niet of nauwelijks sprake van gedeelde
waarden maar wel bestaan er, in beperkte mate weliswaar, vormen van functionele wederke-
righeid die van belang zijn voor de eenheid van de CCW-overlegstructuur. 

4.2 Knelpunten en mogelijke oplossingen

Bij de beantwoording van de vraag naar functionele autonomie en functionele wederkerigheid
zijn als drie belangrijkste knelpunten naar voren gekomen:
1. De horizontale coördinatie ten dienste van de voorbereiding van het CCW-overleg werkt

frusterend op het CCW-overleg;
De afweging van de inhoudelijke belangentegenstellingen vindt binnen elke bestuurslaag
plaats en is geen punt van discussie voor het tripartite CCW-overleg. Aangezien de inhoude-
lijk belangrijkste belangentegenstellingen op rijksniveau spelen en de discussies daarover ook
binnen die bestuurslaag worden gevoerd en worden afgesloten, zijn de belangrijkste beslis-
singen vaak al genomen voordat het CCW-overleg plaatsvindt. De andere Waddenoverheden
worden dan geconfronteerd met standpunten waar zij geen invloed meer op kunnen uitoefe-
nen.

2. Er worden door de drie overheidslagen verschillende interpretaties gegeven aan het doel
van het CCW-overleg;

Wanneer het overleg niet is gestructureerd in de vorm van een formeel bestuurlijk overleg, -
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waarin de bestaande gezagsverhoudingen tussen rijk, provincies en gemeenten door ieder
volledig worden geaccepteerd -,  zoals dat wel het geval was bij de herziening van de PKB-
procedure, gaan de verschillende overheden met verschillende verwachtingen het overleg in.
De lagere Waddenoverheden zien het CCW-overleg voornamelijk als een overlegplatform
waar zij invloed kunnen uitoefenen op het rijksbeleid. De rijksoverheid ziet het CCW-overleg
voornamelijk als een platform om het rijksbeleid uit te dragen naar de lagere Waddenoverhe-
den. Zeker bij de lagere Waddenoverheden blijven teleurstellingen dan niet uit. In plaats van
het verwachte overleg, moet er, soms op het scherp van de snede, onderhandeld worden om
nog enige invloed uit te oefenen op de standpunten van het rijk. Die situatie is een
voedingsbodem voor onvrede en wantrouwen.  
3. Het CCW gaat gebukt onder een semi-permanente discussie over verdeling van bevoegd-

heden over de overheidslagen.
Dat is niet uniek voor het CCW-overleg omdat het hele proces van decentralisatie, dat al in de
jaren zeventig is ingezet (Rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten Decentralisatie
1993: 11), de posities van de overheden raakt:  in feite is er sprake van schuivende gezags- en
machtsverhoudingen. Dat laat ook het CCW niet onberoerd. De strijd om de
bevoegdhedenverdeling binnen het CCW  wordt daarom grotendeels uitgelokt door externe
omstandigheden, die alleen beëindigd zal worden wanneer de bevoegdhedenverdeling in het
Waddengebied eenduidig zijn vastgesteld. Tot zolang wensen vooral provincies, onder
verwijzing naar de gezamenlijke verantwoordelijkheid, uitbreiding van bevoegdheden voor
het Waddengebied terwijl vertegenwoordigers van het rijk die bevoegdheden liever in eigen
handen houden onder verwijzing naar het (inter)nationaal belang van de Waddenzee.

4.3 Mogelijke oplossingen

Het verschil in interpretatie van het CCW-overleg kan niet worden opgelost door af te
spreken dat één interpretatie de juiste is en het daarbij te laten. Ook de onenigheid over de
bevoegdhedenverdeling kan niet worden opgeheven door haar te ontkennen. Ook zal in zo’n
complex bestuurlijk netwerk de horizontale coördinatie niet kunnen worden afgeschaft. Wel
kunnen deze problemen en de knelpunten die daaruit voortvloeien worden bestreden door
stelselmatig de realiteit van de posities van de overheden ten opzichte van elkaar onder ogen
te zien. Oplossingen van de knelpunten die aan het licht zijn gebracht met het beoordelings-
criterium doelmatigheid in paragraaf 3.5.1 kunnen  daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
Hieronder volgen vijf eenvoudig in te voeren mogelijkheden om het overleg te verbeteren.

* De minister als technisch voorzitter
Geconstateerd werd dat de CCW-voorzitter de woordvoerder is van de rijksdelegatie. Met
andere woorden, het CCW-overleg kent geen voorzitter die boven de partijen staat en als
scheidsrechter kan optreden bij conflicten tussen de overheidslagen. De voorzitter zou echter
moeten kunnen opereren als een technisch voorzitter wiens voornaamste taak het is om ervoor
te zorgen dat alle relevante belangen van de drie overheidslagen goed worden gewogen. Het
standpunt van de rijksdelegatie kan door een ambtelijk vertegenwoordiger van VROM, zoals
de betrokken directeur-generaal, in het CCW-overleg worden ingebracht. Problemen met
betrekking tot de verschillende interpretaties van het overleg en de strijd om de bevoegdhe-
denverdeling kunnen met deze andere rol van de voorzitter worden aangepakt. Het is de taak
van de technisch voorzitter om steeds weer bij elk thema duidelijk te maken welke
invloedsmogelijkheden er voor de lagere Waddenoverheden zijn en wat de status van het
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overleg is. Hij dient tevens die status te bewaken. Problemen die voortkomen uit de horizon-
tale coördinatie, zoals hierboven is beschreven, kunnen met een andere rol van de voorzitter
uit de aard der zaak niet worden verholpen. Maar omdat het overleg vertrouwelijk is, zou het
aanbeveling verdienen om, wanneer tenminste de vertrouwelijkheid kan worden gegaran-
deerd, bij politiek gewichtige punten de verschillende belangen die op rijksniveau spelen en
de daar bereikte compromissen ter kennisname voor te leggen aan de CCW-participanten.
Onder regie van de technisch voorzitter zou op die manier de betrokkenheid van de lagere
Waddenoverheden bij de centrale belangenafweging vorm kunnen krijgen.  

Gezien de belangentegenstellingen tussen natuurbehoud en economische ontwikkeling valt te
overwegen de bestuurlijke vertegenwoordiging van het rijk in het CCW uit te breiden met de
minister van Economische Zaken of diens plaatsvervanger. Omdat het ministerie van VROM
ten aanzien van het Waddengebied vooral facetbeleid voert (plannende en coördinerende ta-
ken heeft)69, dient het (technisch) voorzitterschap in handen te blijven van de minister van
VROM, die het best kan bemiddelen tussen de verschillende sectorale belangen.

* Hoofdlijnen van het beleid in het CCW-overleg
Geconstateerd werd dat er veel (uitvoeringsgerichte) zaken in het CCW-overleg aan de orde
komen die daar beleidsmatig niet thuishoren. Het CCW-overleg zou daardoor voor bestuur-
ders steeds minder interessant worden. De voorzitter dient daarom, in het verlengde van het
hierboven beschrevene, de hoofdtaak van het CCW en de hoofdtaak van het RCW nauwlet-
tend in de gaten te houden, ook en vooral bij de agendapunten mededelingen en rondvraag.
Daarvoor is nodig dat scherp wordt afgebakend wat de hoofdlijnen van het beleid zijn, die in
het CCW-overleg moeten worden behandeld en wat tot coördinatie van beheer en uitvoering
moet worden gerekend, die in het RCW aan de orde moet komen. Wanneer het CCW-overleg
zich zal beperken tot de hoofdlijnen van het beleid is ook een planning op lange termijn van
de agenda mogelijk. Ad-hoc kwesties worden dan slechts bij wijze van grote uitzondering in
het CCW-overleg aan de orde gesteld. Door dit onderscheid strikt door te voeren, zal de
animo van de bestuurders voor deelname aan het CCW-overleg toenemen.

Met een dergelijk onderscheid tussen de agenda's van het CCW- en het RCW-overleg, kan in
ieder geval op een aantal aspecten onduidelijkheid over de aard van het overleg worden
weggenomen. Discussies over de verdeling van bevoegdheden kunnen onderdeel van de lange
termijn agenda zijn, die dan bestuurlijk in besluitvormende zin kunnen worden afgerond. Dat
zal de onenigheid over de bevoegdhedenverdeling niet wegnemen maar het schept wel
duidelijkheid wanneer discussies worden afgesloten met afspraken die voor een bepaalde
termijn geldig zijn.

* Het opstellen van de agenda
Geconcludeerd werd dat het opstellen van de agenda niet goed is geregeld. In verband met
beide voorgaande punten is het opstellen van de agenda voor het CCW-overleg en een lange
termijn planning van groot belang. Daarvoor is een rechtstreekse relatie tussen de CCW-
voorzitter of diens plaatsvervanger en de CCW-secretaris noodzakelijk; in onderling overleg
kan worden besloten welke punten van de lagere Waddenoverheden en welke punten van de
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rijksoverheid zich wel of niet lenen voor de twee-jaarlijkse vergaderingen van het CCW-
overleg.

Net als bij de voorgaande punten draagt een goed geregelde opstelling van de agenda en de
lange termijn planning bij aan het verduidelijken van de aard van het CCW-overleg zodat het
verschil in interpretaties daarover bestreden kan worden. Wanneer de beraadslagingen over
coördinatie van beheers- en inspectietaken en over de coördinatie van internationale activitei-
ten met een goede voorbereiding in het CCW-overleg bestuurlijk worden afgerond, kan dat
bijdragen tot een vermindering van de permanente discussies over bevoegdheden. 

* Coördinatie van de uitvoering door het RCW
Geconstateerd werd dat het RCW-overleg goed functioneert wanneer het niet om zaken gaat
die te maken hebben met de verdeling van de bevoegdheden. Dan werkt het RCW minder
goed.  De taken van het RCW moeten daarom nauwkeurig worden omschreven. Het gaat in
feite gaat om de coördinatie van de uitvoering van bestaand beleid, het met behulp van de
gemandateerde bevoegdheden oplossen van knelpunten die zich daarbij voordoen en het
doorgeven van de knelpunten aan het CCW-overleg, die niet met de gemandateerde bevoegd-
heden kunnen worden opgelost.

In de interviews werd door respondenten van rijkszijde, voorgesteld om het voorzitterschap
van het RCW te laten bekleden door een provinciaal bestuurder om de scharnierfunctie van de
provincie tussen rijk en gemeenten tot uitdrukking te laten komen. Maar het onderzoek heeft
niet uitgewezen dat het voorzitterschap van het RCW-overleg door een rijksvertegenwoordi-
ger aanleiding geeft tot knelpunten of onvrede, waarschijnlijk omdat de voorzitter vooral als
technisch voorzitter te werk gaat. Om een andere reden is deze suggestie wel aan te bevelen.
De voorzitter van de stuurgroep Waddenprovincies, een provinciaal bestuurder, is vice-
voorzitter van het CCW-overleg. Met het oog op de gewenste heldere taakafbakening tussen
beide vormen van overleg verdient het de voorkeur om de vice-voorzitter van het CCW-
overleg, voorzitter te laten zijn van het RCW-overleg. Ook de voorzitter van het RCW-
overleg dient eerst en vooral een technisch voorzitter te zijn.

Een scherpe scheiding tussen de CCW- en het RCW-agenda's en een heldere taakafbakening
kunnen  bijdragen aan het verminderen van de verschillende interpretaties die aan het overleg
worden gegeven. Geschillen over de verdeling van bevoegdheden horen niet thuis op de
agenda van het RCW-overleg waar de deelnemers met vastgestelde gemandateerde bevoegd-
heden met elkaar overleggen. Wanneer zaken aan de orde komen, die de gemandateerde
bevoegdheden overschrijden, dient de voorzitter de zaak voor te leggen aan het CCW-over-
leg. Voor een evenwichtig overleg binnen het RCW is het noodzakelijk dat de gemeentelijke
en provinciale vertegenwoordigers ook gemandateerd aan het RCW-overleg deelnemen. De
deelnemers aan het RCW-overleg dienen daarop te kunnen worden aangesproken door de
voorzitter.

* Ambtelijke voorbereiding in de tripartite werkgroep beheer
Geconstateerd werd dat herziening nodig is van de rol van de TWB binnen de CCW-overleg-
structuur. De TWB wordt momenteel te weinig doel- en taakgericht ingeschakeld.  Wanneer
de aanbevelingen omtrent het opstellen van de agenda en de lange termijn planning worden
opgevolgd, zal de TWB een belangrijke rol kunnen spelen.  De inhoudelijke voorbereiding
van de agendapunten, ook op lange termijn, behoort dan aan de TWB te worden toegewezen,
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die eventueel ad-hoc werkgroepen ter behandeling van specifieke thema's kan instellen. Ook
het RCW moet gebruik kunnen maken van de expertise van de TWB.

4.4 Hoe het verder ging

De knelpunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen, werden in de vergadering van het
CCW op 19 mei 1995 besproken en onderschreven. Ook basis van de in het evaluatieonder-
zoek voorgestelde mogelijkheden voor verbetering, werden een paar aanpassingen in de
overlegstructuur aangebracht (jaarverslag CCW 1995 / 1996: april 1997):
1. het CCW-overleg komt in principe nog maar een maal per jaar bij elkaar om de hoofdlij-

nen van het beleid en internationale zaken te bespreken;
2. vertegenwoordigers van de ministeries van Defensie en Economische Zaken worden

opgenomen in de rijksvertegenwoordiging van het CCW;
3. uitvoerende en coördinerende taken gaan vooral naar het RCW dat ook mandaat krijgt om

zaken af te handelen;
4. om problemen in de taakafbakening te vermijden worden het secretarissenoverleg en de

tripartite werkgroep beheer worden samengevoegd tot één Ambtelijk Waddenoverleg
(AWO);

5. de CCW-secretaris krijgt een onafhankelijke adviserende rol.

Op het laatste punt na, komen deze aanpassingen rechtstreeks voort uit de in de evaluatie
voorgestelde mogelijkheden tot verbetering. Maar niet al die voorstellen worden overgeno-
men. Over de rol van de CCW-voorzitter wordt gezwegen en ook een betere regeling van het
opstellen van de agenda vindt geen gehoor. Ook in afwijking van de evaluatie, heerst in het
CCW de mening dat er toch naar fundamentele aanpassingen in de overlegstructuur moet
worden gekeken, zeker op langere termijn. Het pas ingestelde AWO wordt gevraagd hierover
een advies te schrijven. Die taak wordt weer gedelegeerd aan de CCW-secretaris die in 1996
een advies uitbrengt dat op 9 mei 1996  in het voorzittersoverleg onder leiding van de minis-
ter van VROM wordt besproken (‘Over de Wadden’ 1996/3).  Dat advies gaat uit van het
standpunt dat het streven naar een heel andere bestuurs- of overlegstructuur geen zin heeft en
dat de bestaande bestuurlijke en ambtelijke structuur en cultuur moeten worden verbeterd.
Daarvoor worden o.a. voorgesteld:
- een centrale rol van de Natuurbeschermingswet als ‘coördinerend Waddenzee-dekkend

vergunningen-instrument’70;
- verder handhaving van de bestaande bevoegdhedenverdeling tussen de Waddenoverheden;
-  versterking van de samenwerking tussen álle Waddengemeenten;
- naast de intentieverklaring voor het CCW een eigen intentieverklaring voor het RCW,

waarbij het voorzitterschap bij de Waddenprovincies komt;
- betere onderlinge communicatie op basis van ‘omgangsvormen’. 
Het advies wordt in het voorzittersoverleg besproken zonder dat daar verder conclusies aan
worden verbonden.

Op de CCW-vergadering van 13 november 1996 wordt besloten geen andere bestuurlijke
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constructie na te streven maar alles in te zetten op verbetering van de bestaande overlegstruc-
tuur. Er is dan nog geen vastomlijnd standpunt van het rijk maar de minister van VROM deelt
alvast mee  mee dat de rijksoverheid van mening is dat het CCW en de interdepartementale
Waddenzeecommissie (het horizontale overlegorgaan op rijksniveau) moeten blijven bestaan,
dat de Waddenprovincies het voorzitterschap van het RCW moeten vervullen, dat er een
heldere taakomschrijving voor de verschillende overlegorganen moet komen en dat de minis-
ters van LNV en Verkeer en Waterstaat in het vervolg persoonlijk bij de CCW-vergaderingen
aanwezig zullen zijn. Voorts kondigt zij aan dat op de volgende CCW-vergadering, in het
voorjaar van 1997, definitieve besluiten zullen worden genomen over de CCW-overlegstruc-
tuur (Over de Wadden 1996/4). De rijksoverheid vindt ook dat de provincies een meer centra-
le rol zouden moeten krijgen bij de uitvoering van het Waddenzeebeleid. Daar gaan de
provincies mee akkoord op voorwaarde dat zij ook de daarbijbehorende bevoegdheden voor
uitvoering van de Natuurbeschermingswet, zouden moeten krijgen. De rijksoverheid kan daar
op dat moment niet mee instemmen.

Op 14 mei 1997 komt het CCW weer bij elkaar met o.a. het volgende agendapunt: concept-
rijksstandpunt met betrekking tot de bestuurlijke organisatie rond de Waddenzee. Uit het
jaarverslag 1997 blijkt dat de provincies het standpunt met betrekking tot de uitvoering van de
natuurbeschermingswet afwijzen omdat zij menen dat die uitvoering een provinciale taak
moet zijn. Ook de gemeenten zijn het niet eens met het rijksstandpunt. Zij vinden de voorstel-
len niet helder en de decentralisatie van taken onvoldoende. In de nieuwsbrief Over de
Wadden licht de voorzitter van de stuurgroep Waddenprovincies de provinciale opstelling toe:
“Het principe van decentralisatie is jaren geleden al uitgesproken: decentraliseren wat gede-
centraliseerd kán worden.... Een praktisch argument is dat de provincies ‘ogen en oren’ in het
gebied nodig hebben om hun regierol in het gebied te kunnen vervullen. Ik zeg niet dat de
provincies het persé beter kunnen, maar wel tenminste even goed. Dat blijkt ook uit het
evaluatierapport, toen we een adviserende rol hadden” (Over de Wadden 1997/1). Wanneer
het punt van de bestuurlijke organisatie in 1998 opnieuw op de agenda van de CCW-vergade-
ring staat, nu gekoppeld aan de uitvoering van de natuurbeschermingswet, pleiten provincies
en gemeenten opnieuw voor een zo groot mogelijke decentralisatie bij de uitvoering van de
natuurbeschermingswet. Besluiten worden niet genomen. In april 1999, na de verkiezingen
van 1998 zijn nieuwe bewindslieden aangetreden, staat het punt van bestuurlijke organisatie
opnieuw op de agenda. Besloten wordt dat er in een volgende vergadering over gesproken zal
worden aan de hand van een notitie van de CCW-secretaris. 

Op 29 juni 1999 staat bij een vergadering van het RCW, waarvan de voorzitter nog steeds de
inspecteur voor de ruimtelijke ordening noord is,  de bestuurlijke organisatie op de agenda.
Besloten wordt om aan het CCW te adviseren  het RCW in de toekomst belangrijker te
maken. Op 30 augustus 1999 stemt het CCW in met dit advies van het RCW. In het voor-
woord op de jaarverslagen van 1997, 1998 en 1999 wordt deze implementatie van de evalua-
tie als volgt samengevat: “De discussie over de bestuurlijke organisatie rond de Waddenzee
heeft een goed deel van 1998 en beslag genomen, en heeft in 1999 geresulteerd in de aanbe-
veling van het RCW die door het CCW is overgenomen. Kernpunt van deze aanbeveling is
dat het RCW, nadrukkelijker dan voorheen, het centrale overleg- en afstemmingsplatform zal
worden. Daartoe zullen participanten er onder anderen voor zorgdragen dat hun vertegen-
woordigers in het RCW vanuit de eigen organisatie mandaat verkrijgen om over die onder-
werpen, die geen behandeling in het CCW behoeven, afspraken te maken in het RCW. Dit
komt de slagvaardigheid van de overlegstructuur ten goede, en het bevordert de helderheid



71 Zie voor een overzicht van die discussie Montfort, van en Tromp 1999.

72 Zo schrijven in Het pleidooi, een IPO-brochure uit 2000, de gezamenlijke provincies
dat zij bij uitstek geschikt zijn om een duurzame samenleving te realiseren, mits zij
daarvoor ook de benodigde bevoegdheden krijgen. In een discussie daarover betreu-
ren zowel vertegenwoordigers van het rijk als van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) de positionerings- en profileringsdrang drang van de provincies
die ten koste zou gaan van de inhoud (IPO Special 2000).

73 Bij zijn afscheid als voorzitter van het IPO pleitte Van Kemenade, de commissaris
van de koningin in Noord-Holland, als tegenwicht voor de provincievrije status in de
nieuwe wet voor de zeven grootstedelijke gebieden, voor het samenvoegen van de
twaalf provincies tot vijf landsdelen (Binnenlands Bestuur 2001). Hij rakelde daar-
mee dezelfde discussie op die in het begin van de jaren negentig door de provincies
met veel verve werd  gevoerd omdat zij meenden dat daarin hun redding lag tegen-
over een gevreesd 25-regio-plan dat de provincies overbodig zou maken (Elzinga
e.a., 1995). Als één van de argumenten voor een dergelijke schaalvergroting werd
destijds de noodzaak van decentralisatie van de meer grootschalige rijkstaken ge-
noemd (Patijn 1992: 29).  
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naar buiten. .... Deze afspraken zullen in de nieuwe PKB-Waddenzee worden vastgelegd”
(Jaarverslagen  1997, 1998 en 1999 CCW en RCW, 2000).

Begin februari 2001 is het ontwerp voor die nieuwe PKB voor inspraak vrijgegeven. Naar
verwachting zal in de eerste maanden van 2002 de PKB Waddenzee III naar de staten-gene-
raal gaan voor definitieve besluitvorming. In het ontwerp worden opnieuw de taken van het
CCW en RCW in hoofdlijnen aangegeven. Tevens wordt, zeven jaar nadat alle betrokkenen
het daarover eens werden, het voorzitterschap van het RCW toebedeeld aan een provinciale
afgevaardigde, de voorzitter van de stuurgroep Waddenprovincies, in plaats van aan een
rijksvertegenwoordiger. Het is een magere oogst na zoveel jaar overleg en een evaluatie waar
ieder zich tenslotte in kon vinden om er vervolgens nauwelijks iets mee te doen omdat,
alweer, de strijd om de bevoegdhedenverdeling al het andere domineert. In het Waddenonder-
zoek en in implementatie en de nasleep daarvan is één van de dingen die opvalt de lange,
tijdrovende duur van de besluitvormingstrajecten. In het algemeen wordt er veel geklaagd
over de trage en stroperige besluitvorming in de Nederlandse politiek. Daarbij wordt vaak
beschuldigend in de richting van de rechtsbeschermingsmogelijkheden en de rechtelijke
macht gekeken, die de overheid zouden verhinderen slagvaardig op te treden.71  Uit het
Waddenonderzoek blijkt in ieder geval dat die stroperige traagheid niet door externe factoren
wordt veroorzaakt als bijvoorbeeld rechtzoekende actiegroepen of rechters die op de stoel van
de bestuurders willen zitten, maar door interne factoren die in hun totaliteit het best kunnen
worden omschreven als een gebrek aan bestuurlijke competentie.

Er zijn geen tekenen die er op wijzen dat in de planperiode van de PKB Waddenzee III, dat
wil zeggen in de komende tien jaar,  het functioneren van het Waddenoverleg wezenlijk
anders zal verlopen dan in de onderzochte periode. De discussie over een andere bevoegdhe-
denverdeling blijft voortduren en beperkt zich niet tot het Waddenoverleg72. Bovendien lijkt
de discussie over de bestuurlijke organisatie opnieuw te worden opgerakeld.73 Het is aanne-
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melijk dat, zolang het proces van decentralisatie van rijkstaken naar de lagere overheden niet
is afgerond, de strijd om een andere verdeling van bevoegdheden over de overheidslagen de
discussie in het Waddenoverleg in negatieve zin zal blijven domineren.

Wanneer de CCW-secretaris in 1998 plaats maakt voor een ander, schrijft hij in een terugblik
dat het helemaal niet zo slecht is gegaan met de Waddenzee en dat het beleid goed in elkaar
zit. Alleen die bestuurlijke organisatie, die is zo ondoorzichtig en stroperig. Maar, schrijft hij,
“dit verhindert blijkbaar niet dat toch veel goeds tot stand komt” (Over de Wadden 1998/3). 
“Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts Gerades gezim-
mert werden”’schreef Kant in 1784 en Isaiah Berlin (Berlin 1992)  gebruikte dat als titel voor
zijn verzameling opstellen in 1992. Daaraan valt ook in dit verband niets toe te voegen. 
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DEEL 2

PERS EN POLITIEK OVER DE EHS 
IN FRIESLAND EN DRENTHE
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Hoofdstuk 5 Pers en politiek

5.1 Democratie en pers

Sinds de Franse revolutie  is het begrip ‘publieke opinie’ onlosmakelijk verbonden met
theorieën over democratische staatsvormen, en in het bijzonder met de theorie van de
parlementaire democratie. In de klassieke democratietheorie, die teruggrijpt op ideeën van
Rousseau,  wordt ervan uitgegaan dat er een algemeen belang bestaat, dat rationeel voor ieder
kenbaar is, en dat zo goed als samenvalt met de ‘wil van het volk’. Schumpeter noemt deze
opvatting waarin de begrippen ‘common good’ en ‘common will’centraal staan ‘the classical
doctrine of democracy’ en hij definieert die als volgt: “The democratic method is that institu-
tional arrangement for arriving at political decision which realizes the common good by
making the people itself decide issues through the election of individuals who are to assemble
in order to carry out its will.” Door het volk gekozen volksvertegenwoordigers zorgen er voor
dat het algemeen belang wordt uitgevoerd, zoals het volk wil (Schumpeter 1976: 250).
Schumpeter verwerpt deze opvatting vooral vanwege de vooronderstelling dat het volk over
elk vraagstuk een op de ratio gebaseerde  mening heeft en dat het die mening uitvoert door
volksvertegenwoordigers te kiezen die daarvoor zorg dragen. Het kiezen van vertegenwoordi-
gers staat in deze opvatting van democratie op de tweede plaats. Het primaire doel is er op
gericht om kiezers de macht te geven om politieke besluiten te nemen. Maar wie verschaft de
informatie die nodig is om tot bepaling van het algemeen belang te komen en die voor ieder
individu rationeel kenbaar is? Zowel voor die oordeelsvorming als voor controle van de
uitvoering door volksvertegenwoordigers is onafhankelijke informatie nodig, die de pers kan
bieden: “Zonder de verspreiding van denkbeelden gaat het verstand van ieder subject immers
kreupel” (Nieuwenhuis 1997:14).

Daartegenover stelt Schumpeter een andere democratietheorie, die hij de realistische noemt.
Daarin staat juist het kiezen van vertegenwoordigers op de eerste plaats, die, eenmaal geko-
zen, zelf politieke besluiten kunnen nemen: “.. The democratic method is that institutional
arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to
decide by means of a competitive struggle for the people’s vote” (Schumpeter 1976: 269).   In
deze definitie van democratie is alle ruimte voor politiek leiderschap, dat vooral belangrijk is
voor een minder neutrale opvatting over het algemeen belang en de volkswil. Groepsbelangen
kunnen jarenlang latent bestaan, schrijft Schumpeter, totdat zij door een politiek leider
worden opgepakt en op de politieke agenda worden gezet: de interactie tussen deelbelangen
en de publieke opinie komt daarmee in een veel helderder licht te staan (Schumpeter 1976:
270). In Politiek als evenwichtskunst onderscheidt Hoogerwerf (1995: 87 e.v.) twee verschil-
lende opvattingen over de volksvertegenwoordiger: de opvatting die terug gaat tot Rousseau
en die vergelijkbaar is met Schumpeters’  klassieke democratie en de opvatting die terug gaat
tot Burke en die enigszins verwant is met de realistische opvatting. In de eerste opvatting zijn
volksvertegenwoordigers lasthebbers van het volk die de volkswil moeten uitvoeren. In de
tweede opvatting van een parlementaire democratie, komen idealiter gekozen volksvertegen-
woordigers ‘zonder last of ruggespraak’ tot een gemeenschappelijk besluit door middel van
een publieke discussie, waarbij ieder van hen alle gelegenheid heeft  om zijn standpunt uiteen
te zetten en te verdedigen maar ook om op andere standpunten te reageren. In beide opvat-
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tingen worden de volksvertegenwoordigers periodiek ge- of herkozen. De kiezers moeten dan
wel enig zicht hebben op het functioneren van de volksvertegenwoordigers en op hun daden
en standpunten, willen zij een reële keuze kunnen doen. In principe is dat mogelijk als de
vergaderingen en discussies in het openbaar worden gevoerd maar feitelijk betekent dat dat
die openbaarheid zich beperkt tot de aanwezigen op de publieke tribune. Daarom is het vanaf
het begin de schrijvende pers geweest die een relatie kon leggen tussen de politieke besluit-
vormingsdebatten en de kiezers.

Maar in het kader van een politieke democratie is en was het geven van informatie niet de
enige functie van de pers.  Nauw verbonden daarmee is de interpreterende en meningsvor-
mende functie door het leveren van kritiek en het geven van commentaar. Op die manier
wordt een openbare mening beïnvloed en zelfs gevormd die op haar beurt weer van invloed is
of kan zijn op het politieke besluitvormingsproces. In hoofdstuk 6 wordt de kritiek- en infor-
matiefunctie van de pers verder uitgewerkt ten behoeve van de inhoudsanalyse. Hier kan
worden volstaan met de constatering dat het geven van informatie en het leveren van kritiek,
controle  en commentaar tot de wezenlijke functies van de pers kunnen worden gerekend in
een democratische staatsvorm. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in democratietheorieën, zowel in de klassieke
als in de realistische opvatting van democratie, de pers een essentiële rol vervult in de bemid-
deling tussen publieke mening en/of kiezer en de politieke debatten en besluitvorming. De
pers wordt daarmee wel de vierde stand genoemd, een term die in de 18de eeuw is gemunt
door Edmund Burke. Hij omschreef de aard van de krant als: “The very existence of newspa-
pers and the nature of their contents presumed the existence of a public political opinion,
external to the small and closed world of parliamentary politics. Further, the role they assu-
med was that of not merely carrying information but of articulating and expressing public
opinion” (Altheide and Snow 1979: 176).  Zo’n tweehonderd jaar later zal Walter Lippmann
(1947: 31 e.v.) concluderen dat de wereld waarmee we politiek te maken hebben zonder de
pers als bemiddelaar voor ons niet bestaat: “that world is out of reach, out of sight, out of
mind....” Hij voegt daaraan toe: “The newspapers are regarded by democrats as a panacea for
their own defects, whereas analysis of the nature of news and of the economic basis of journa-
lism seems to show that the newspapers necessarily and inevitably reflect, and therefore, in
greater or lesser measure, intensify, the defective organization of public opinion.” De relatie
tussen de pers, en andere massamedia, en de vorming van een publieke opinie die weer van
invloed is op de politieke besluitvorming,  heeft in ieder geval de toets der tijd doorstaan. 

5.2 Kritiek op de politieke pers74; van Jenninger tot Bush

In een democratisch systeem kan de politiek niet functioneren zonder de pers. De pers is, met
de andere massamedia, onontbeerlijk voor de politieke communicatie tussen individu en
collectiviteit, tussen burger en overheid, tussen kiezers en gekozene. Ondanks het belang van



75 Deze weergave van kritiek op de pers is een globale samenvatting van beschouwing-
en van Gans 1980, Kleinnijenhuis 1990, Franklin & Murphy 1998, MacNair 1998,
Bakker 1998.

76 Zo maakt Marleen Barth, parlementair verslaggever van Trouw, voor Nederland 
melding van de vervlochtenheid in afkomst en opleiding tussen journalist en politi-
cus. Journalisten uit lagere sociale milieus zouden een grotere argwaan hebben tegen
gezagsdragers. Journalisten die uit vergelijkbare milieus als de politici komen,
conformeren zich sneller aan diens opvattingen en hebben daar eerder begrip voor.
“De opwinding over snijden in de hypotheekaftrek is toch altijd net een tikje groter
dan die over huurverhogingen” (Barth 1997: 202).

77 Veel van deze kritiekpunten zijn als eerste door journalisten beschreven. Zie o.a.:
Blokker 1992, Lunshof 1992, Breedveld 1994, Bolkestein en Brandsma 1999, en
Jansen van Galen vanaf 1995.
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de pers of misschien juist daardoor bestaat er veel kritiek op de pers.75 Ten eerste betreft die
kritiek de objectiviteit in de berichtgeving van de journalist. Aan de kritiek op die objectiviteit
zitten verschillende kanten: het niet voldoende scheiden van feiten en meningen, dat wil
zeggen een partijdig of gekleurd  verslag van iets doen, de ‘gate-keeping’ rol niet onbevoor-
oordeeld vervullen, dat wil zeggen een door voorkeuren bepaalde nieuwsselectie maken en in
het algemeen de sociaal-economische vooringenomenheid van de journalist.76 Ten tweede
wordt de politieke pers beschuldigd van te veel aandacht voor incidenten, voor conflicten,
voor personen, voor oppervlakkigheid,  de waan van de dag en van te weinig aandacht voor
de inhoud. Ten derde is er kritiek op het kennisniveau van de journalist dat te laag zou zijn,
op zijn luiheid waardoor verslaggeving zich te veel kritiekloos baseert op persberichten en
waardoor dagbladen elkaar te vaak overschrijven en op zijn gezapigheid en braafheid waard-
oor hij te gemakkelijk tegen machthebbers  aanleunt.77  En ten vierde wordt gewezen naar de
financieel-economische kant en naar de organisatie van de nieuwsmedia, die van grote
invloed zouden zijn op de kwaliteit en inhoud van de nieuwsvoorziening. Een paar in het oog
lopende voorbeelden van de afgelopen twaalf jaar worden hier kort beschreven om de ge-
noemde kritiekpunten te illustreren.

* Op 10 november 1988 hield Philip Jenninger, voorzitter van de West-Duitse Bondsdag, een
rede ter gelegenheid van de parlementaire herdenking van de ‘Reichskristallnacht’, vijftig jaar
eerder. Hij werd er door de media van beschuldigd in zijn rede begrip te tonen voor het
Hitler-tijdperk en moest onder druk van de publieke opinie aftreden met een voorgoed be-
schadigde reputatie. Ook de Nederlandse dagbladen versloegen de affaire en bestempelden,
op één na, Jensinger als goedprater van Hitler. Ensink (1992) schreef een studie naar aanlei-
ding van deze affaire. Hij laat zien dat Jenningers’ rede een open afrekening is van een
Duitser met het Duitse verleden in de geest van de historicus. Maar bovendien laat hij zien dat
alle Nederlandse dagbladen heel selectief in hun berichtgeving zijn, zowel wat de weergave
van de rede betreft (bijvoorbeeld meningen en citaten door elkaar husselen)  als wat betreft
het (niet) aan het woord laten van onbesproken verdededigers van Jenninger, zoals bijvoor-
beeld Simon Wiesen-thal en Sebastian Haffner. Alleen Het Parool schreef niet klakkeloos de
Duitse kranten over, concludeert Ensink. Voorzover de andere dagbladen na verloop van tijd
een genuanceerder oordeel over de affaire vellen, gebeurt dat niet door de redacties maar door



78 De beschrijving is ontleend aan de knipselkrant van de provincie Groningen 1998/5
en aan: Vries, de  1998. In dat artikel spreekt De Vries over een blinde vlek in de
bestuurskunde voor de relatie tussen het openbaar bestuur en de media.
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de externe medewerkers: “Het zijn vooral de bijdragen van externe medewerkers (Tromp in
Het Parool, Kerkhof in de Volkskrant, Heldring in de NRC) die zorgen voor een correcter en
genuanceerder oordeel over de rede en een kritisch oordeel juist van de reacties op de rede.”

* In 1992 schreef Jasper Becker, die van 1985 tot 1989 voor het Britse dagblad The Guardian
correspondent was in China, een boek over zijn ervaringen. Zijn conclusie: de westerse media
voegen zich naar de wensen van politici en diplomaten door een exotisch en prachtig beeld
van China te schilderen, dat volslagen afwijkt van de werkelijkheid. Daarom kon het bloedig
neerslaan van de studentenrevolte op het Tienanmen-Plein op 4 juni 1989 tot zo’n schok in
het westen leiden.  Hij beschrijft hoe op grond van politieke en economische overwegingen de
Britse (Thatcher) en Amerikaanse (Reagan) regeringen alle belang hadden bij positieve
berichtgeving over China: “De officiële houding ten opzichte van China bleef zo onveranderd
positief. Journalisten waren toch zeker vrij om te schrijven wat ze wilden? Dat is slechts ten
dele waar. Natuurlijk, wij waren niet zoals de Chinese journalisten, die strikte instructies
krijgen over onderwerp en inhoud van hun artikelen. Niemand vertelde ons wat we moesten
schrijven .... En toch: journalisten weerspiegelen de heersende politieke opvattingen van hun
tijd. Ze reageren op wat politici zeggen. Als bezoekende politici niet bereid zijn om commen-
taar te leveren op de autoritaire aard van de Chinese leiders, dan is er geen enkele prikkel om
te benadrukken of te ontkrachten wat die leiders zeggen” (Becker 1992).   

* Oudejaarsnacht 1997 lopen relletjes in de Oosterparkwijk in Groningen volledig uit de
hand.78 De politie wordt pas laat ingezet en de burgemeester gaat, op grond van de hem
beschikbare informatie,  niet zelf kijken maar naar bed. De zaak trekt de aandacht van alle
landelijke media en de Groningse driehoek tussen burgemeester Ouwerkerk, de hoofdofficier
van justitie Daverschot en politie-commissaris Veenstra komt onder vuur. Vooral Ouwerkerk
moet het ontgelden. Een negatief rapport over het optreden van de politie-commissaris in een
andere kwestie (de zaak Lancee), dat is opgesteld door het bureau Bakkenist lekt voortijdig
uit waardoor de politie-commissaris genoodzaakt wordt ontslag te nemen. Even later onthult
de pers dat procureur-generaal Steenhuis, de baas van de hoofdofficier van Justitie, een
betaalde bijbaan heeft bij datzelfde bureau Bakkenist. Minister Sorgdrager spreekt haar
verbijstering daarover uit. Ze stelt een onderzoekscommissie in en wil op 22 januari 1998 het
rapport van die commissie met haar PG’s bespreken om het de volgende dag naar de Tweede
Kamer te sturen. Steenhuis wil tijd om het rapport te bestuderen maar krijgt dat niet van de
minister. Hij noemt de mogelijkheid van een kort geding en wordt daarbij gesteund door de
andere PG’s en de super-procureur-generaal Docters van Leeuwen. Tijdens die bespreking
heeft de pers zich verzameld bij het ministerie, wel of niet opgetrommeld door de afdeling
voorlichting van het ministerie, en valt het woord ‘muiterij’. In het daaropvolgend wekelijkse
gesprek met de minister-president, spreekt Kok over een kinderachtig en onvolwassen optre-
den van de crème de la crème van de Nederlandse rechtsstaat. Docters van Leeuwen wordt
ontslagen, Daverschot en Steenhuis worden overgeplaatst en burgemeester Ouwerkerk treedt
na een raadsdebat af. Door het geheel wordt minister Sorgdrager zo beschadigd dat zij van
een tweede ambtstermijn afziet.   
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* Door toedoen van de media resulteren de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten
van Amerika in 2000 in een klucht en een tragedie (vooral gebaseerd op Chavannes 2000). In
de verkiezingsnacht van 7 november wordt eerst om acht uur  terwijl de stembussen nog open
zijn, door de TV voorspeld dat kandidaat Gore winnaar van de staat Florida is en daarmee zo
goed als zeker president van de VS zal worden. Kandidaat Bush verklaart vervolgens voor de
kamera dat hij andere informatie heeft en enige tijd later herroepen de TV-stations hun
uitspraken over Gore. Kort na tweeën kondigen zij aan dat kandidaat Bush de  winnaar van de
verkiezingen is en de 43ste president van de VS zal worden. Gore feliciteert zijn tegenstander
en gelukwensen uit binnen- en buitenland stromen toe. Zo’n twee uur later trekken de media
ook die uitspraak in: de stemming in Florida was ‘too close to call’. (Pas weken en vele
rechtszittingen later zal Bush als winnaar van de verkiezingen worden erkend op betwistbare
gronden). Als oorzaak van deze missers van de media wordt de beschuldigende vinger
uitgestoken naar de ‘networks’, de grote TV-stations. De eigenaren van de ‘networks’ hebben
uit bezuinigingsoverwegingen allen het peilen van opinies ondergebracht in de nieuw daar-
voor opgerichte ‘Voter News Service’. Dat was de enige nieuwsbron voor alle media die wel
allemaal afzonderlijk als eerste met de uitslag willen komen. Het tellen van de stemmen werd
daardoor niet afgewacht maar de uitslag werd bekend gemaakt op basis van de peilingen bij
mensen die net hadden gestemd, de zogenaamde ‘exit-polls’. Omdat er geen alternatieve bron
van ‘exit-polls’ bestond, gingen alle media, die zich op ‘exit-polls’ baseerden,  onderuit.
Alleen de Los Angeles Times en de Washington Post, die zich niet wensten te baseren op
peilingen maar op de werkelijk uitgebrachte stemmen, gaven geen foute berichtgeving. In het
NRC-artikel wordt Nessen aan het woord gelaten, vice-president communicatie van het
gerespecteerde Brookings instituut: “We dreigen er aan te wennen dat de politiek steeds meer
wordt bepaald door de toon van de media. Vanaf het moment dat de networks en kabel-tv-
kanalen als Fox en CNN George W. Bush uitriepen tot winnaar van de verkiezingen in
Florida en daarmee in de Verenigde Staten, was de politieke werkelijkheid geschapen. Gezien
de nasleep die we inmiddels beleven, kun je zeggen dat de media meer dan ooit verantwoor-
delijk zijn voor wie de volgende president wordt.”

Vier voorbeelden die elk een of verschillende aspecten van de hierboven genoemde kritiek op
de pers illustreren. Maar zij illustreren ook nog iets anders. In het geval van Jenninger sturen
de media de politiek: Jenninger moet aftreden. In het geval van China stuurt de politiek de
media: het regime wordt niet kritisch benaderd. In het geval van Ouwerkerk en Docters van
Leeuwen laten de media zich sturen door anonieme lekken en (waarschijnlijk) door voorlich-
tingsambtenaren met als resultaat dat gezagsdragers gedwongen worden af te treden. En in het
geval van de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben de media er sterk aan bijgedragen
dat Bush als winnaar werd gezien. Dat werpt de vraag op wie de politieke communicatie
beheerst. “The struggle for visibility is at the centre of politics” (MacNair 1998: pg. 63):
journalisten kunnen bepalen welke thema’s beschikbaar komen voor publieke discussie en
welke niet. Maar worden journalisten gestuurd of laten ze zich sturen? Wie bepaalt wat op de
publieke, en daarmee in veel gevallen op de politieke, agenda komt? Kortom, wie beheerst de
politieke communicatie?
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5.3 Pers en politiek: wederzijdse afhankelijkheid

Terug naar de Nederlandse situatie, zien we dat na de Tweede Wereldoorlog de verzuilde
verhoudingen in Nederland, ook in de wereld van de journalistiek weer werden hersteld. De
banden tussen kranten en bevriende partijen waren heel innig. Zo was Bruins Slot, de fractie-
voorzitter van de ARP in de Tweede Kamer, tegelijkertijd hoofdredacteur van het dagblad
Trouw, was Romme, fractievoorzitter van de KVP, staatkundig hoofdredacteur van De
Volkskrant, was Broeksz, voorzitter van de VARA, jarenlang lid van de Eerste Kamer voor
de PvdA, en verzorgde Voskuil, de hoofdredacteur van het Vrije Volk, een radiorubriek voor
de VARA (Wagenaar 1996). Naar verluid zou hij de inhoud daarvan elke week met partijge-
noot en minister-president Drees doornemen (Wiel, van der 1996). Twee anecdotes laten zien
wie toen de politieke communicatie beheersten.
* “Toen de Rijksvoorlichtingsdienst tijdens het Indonesiëconflict ten behoeve van passerende
buitenlandse journalisten een levensbeschrijving van Drees had gemaakt, kwam een boze
Koos Vorrink (de toenmalige voorzitter van de PvdA, gt) ons kantoor binnen, en zei: “Geef
hier dat ding, weg ermee, er gaat maar één Drees door het land en hoe die is maken wij uit””
(Wiel, van der 1996: 13)
* De parlementaire verslaggever Henri Faas van De Volkskrant publiceerde in 1957 een
artikel over de troonrede en miljoenennota op grond van zelf vergaarde informatie. Het
kabinet nam  dat heel hoog op en Faas mocht een jaar lang niet op de departementen komen.
De directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst bracht als volgt de boodschap van het kabinet
over: “Men ziet dit niet alleen als een lek, maar als een ernstige bedreiging van de democratie,
aangezien de ontmoeting van regering en parlement één van de pijlers is waarop de democra-
tie rust, terwijl het bovendien als een affront wordt beschouwd dat de Koningin het gras voor
de voeten is weggemaaid” (Wagenaar 1996: 35).

Pers en politiek hebben elkaar nodig. Zonder informatie van de politici heeft de (parlementai-
re) pers niets te melden en zonder de pers kunnen de politici niet worden gehoord, laat staan
begrepen. Maar wie heeft wie het meest nodig? Altheide en Snow beargumenteren dat zowel
het politiek bedrijf als de media ieder een eigen ontwikkelingsdynamiek hebben. Naar aanlei-
ding van een onderzoek naar de verkiezingscampagne van de presidentskandidaten Carter en
Ford in 1976, dat trouwens vooral gericht is op ‘image-making’ en niet op inhoud, conclude-
ren zij dat: “political life clearly is being recast to fit the demands of major media. ...... the
logic and procedures of media-work have been, and continue to be, adopted by politicians and
others who must make points..... In this sense we have witnessed a fundamental change of
political content, organisation and style. The criteria of media success are now inextrically
joined with success in public life” (Altheide and Snow 1979: 126). De wetten van de logica
van de media zijn met andere woorden bepalend geworden voor de wetten en de logica van de
politiek. Van Praag en Brants (1995) werkten die ideeën uit voor Nederland en constateren
dat er in de verzuilde periode  sprake was van ‘party logic’, waarbij de inhoud en richting van
de politieke communicatie vooral en in de eerste plaats werd bepaald door de politici en de
politieke partijen. De pers stelde zich volgzaam en respectvol op naar de politiek en was in
laatste instantie afhankelijk van de informatie die de politiek wilde geven: “Er was een zekere
willekeur in wie wel of niet te horen kreeg wat er in het kabinet was beslist. Het was ook erg
onpraktisch, want de journalisten belden - sommigen mochten bellen, anderen weer niet - en
als je drie,  vier keer hetzelfde verhaal moet vertellen dan is dat zo saai”, aldus oud-minister-
president P.J.S. De Jong in een ronde-tafelgesprek met journalist Witteman 
(Dam van 1996: 81). Op de vraag wie wel en wie niet mochten bellen, antwoordt De Jong dat



79 Praag, Philip van & Brants 2000. In hun tweede boek onderscheiden zijn drie soorten
logica. De ‘partisan logic’ wordt toegevoegd waarin nog scherper de essentie van de
verzuiling wordt uitgedrukt naast de ‘party logic’.

80 Zo was bijvoorbeeld bij de openbare vergadering van de PvdA Groningen op 28
november 1998, waar het verkiezingsprogramma voor de provinciale verkiezingen
van 1999 werd vastgesteld, geen enkele persvertegenwoordiger van de twee regiona-
le dagbladen aanwezig, hoewel de vergadering niet onbelangrijke wijzigingen aan-
bracht in het concept-programma: onder andere het verbod op gasboringen in de
Waddenzee. Op de openbare vergadering van een week later waar de kandidatenlijst
(zonder wijzigingen) werd vastgesteld, was de voltallige Groningse pers aanwezig.

81 In hoeverre deze constatering recht doet aan het bestaan van informele circuits tussen
politici en journalisten en de daarop gebaseerde beïnvloeding door de politiek van de
media, komt hier niet aan de orde. Een politiek bestuurder die op een verstandige

71

het er op neer kwam dat de meest bekende journalisten wel mochten bellen en anderen niet. 

De verzuiling ligt al enkele decennia achter ons en van een verzuilde pers is geen sprake
meer: dagbladen zijn geen spreekbuis meer voor een bepaalde politieke partij.  De ‘party
logic’ heeft onder andere door de toenemende concurrentie tussen de media en de commercia-
lisering daarvan de dominante positie verloren en heeft de ‘media logic’ voor moeten laten
gaan. Die ‘media logic’ wordt volgens Brants en Van Praag gekenmerkt door een kritische of
zelfs cynische houding van de journalist, die het nieuws selecteert met het oog op zijn in-
schatting van wat het publiek wil weten.79 Volgens die inschatting heeft het publiek vooral
behoefte aan nieuws over  incidenten in plaats van aan politieke ideeën en is het publiek
bovenal geïnteresseerd in personen.80 Op grond daarvan vindt de selectie (en publikatie) van
nieuws plaats, waarbij de massamedia steeds meer bepalen welke thema's belangrijk zijn.  

De politiek heeft de journalistiek nodig om het publiek te informeren over hun politieke
boodschap, hun politieke lijn, hun politieke voornemens en om kiezers over te halen op hen te
stemmen. Dat geldt voor politieke partijen maar ook voor het politiek bestuur op alle niveaus
en voor de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, de gemeenteraden en provinciale
staten. Zij zijn afhankelijk van de journalistiek om het publiek te informeren over hun beleids-
voornemens, hun besluitvorming en de consequenties van die besluitvorming. Hoewel de
meeste overheden voorlichtingsdiensten kennen, bepalen de media zelf aan welke voorlich-
ting zij aandacht schenken en of zij daarbij positief of negatief commentaar leveren. Alle
politieke bestuursgremia zijn daarom voor bekendheid èn beeldvorming bij het publiek
afhankelijk van de massamedia. In een tijdperk waarin de ‘media logic’ regeert, zal de poli-
tiek zich daarom schikken naar de eisen van de media. Want gebeurtenissen en personen
waarover niet wordt bericht, hebben geen sociale betekenis. Ze zijn alleen belangrijk voor
degenen die er direct mee te maken hebben maar voor niemand anders omdat hun bestaan niet
bekend is.

De wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen media en politiek lijkt daarmee ook in Neder-
land aan het verschuiven op zo'n manier dat in de politieke communicatie het zwaartepunt bij
de journalistiek is komen te liggen.81  Vooral bij de TV zou de persoonsgerichte benadering



manier in dat informele circuit opereert, kan veel bereiken met goed persmanage-
ment en zijn eigen ‘spin doctor’ zijn. 
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het winnen van de meer inhoudelijke. De analyses die gedaan zijn naar aanleiding van de
laatste landelijke verkiezingen, bevestigen dat beeld: de verkiezingscampagnes stonden
vooral in het teken van de aandacht trekken van de massamedia (Praag, van en Brants 2000);
de ‘media logic’ heeft gewonnen. 

5.4 Onderzoeksontwerp: Hoe vervult de regionale pers de informatie- en kritiekfunctie?

5.4.1 Gemaakte keuzen
Onderzoek naar de verschuiving van ‘party logic’ naar ‘media logic’ is geëntameerd door
Amerikaanse wetenschappers als Altheide en Snow en vooral toegepast op campagnes voor
de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook Van Praag en Brants passen deze theorie
enigszins gemodificeerd toe op verkiezingscampagnes, zij het de Nederlandse verkiezingen
voor de Tweede Kamer. Daar is alle reden toe omdat juist tijdens campagnetijd de relatie
tussen politieke partijen en massamedia onder hoogspanning staat, zodat een verschuiving in
de beheersing over de politieke communicatie eerder zichtbaar wordt. In deze studie is het de
bedoeling te onderzoeken hoe de afhankelijkheidsrelatie tussen pers en politiek er in ‘vredes-
tijd’ uitziet. 

Voordat de vraag kan worden gesteld wie de politieke communicatie beheerst, moet er eerst
enig zicht zijn op de omvang en de manier waarop de pers de politieke gebeurtenissen ver-
slaat. De algemene probleemstelling van dit onderzoek luidt daarom: 
- Hoe vervult de pers de informatie- en kritiekfunctie? 
Op basis van de bevindingen die het antwoord van deze vraag opleveren, kunnen vervolgens
uitspraken worden gedaan over de vraag wie de politieke communicatie beheerst.  

Het onderzoek is toegespitst op de relatie tussen de noordelijke provinciale politiek en de
noordelijke regionale pers aan de hand van één thema. De noordelijke regionale pers is in het
onderzoek beperkt tot de schrijvende regionale pers. De redenen daarvoor staan hieronder in
paragraaf 5.4.2 vermeld. De selectie van het thema, de ecologische hoofdstructuur (EHS),
wordt hieronder in paragraaf 5.4.3 beschreven. In het onderzoek wordt de vraag naar de
manier waarop de pers de informatie- en kritiekfunctie vervult, toegepast op de besluitvor-
ming over de EHS in de provinciale staten van Drenthe en Friesland. In paragraaf 1.3 wordt
uit de doeken gedaan waarom de provincie Groningen niet in dit onderzoek is opgenomen.
Dat heeft, in het kort, te maken met mijn lidmaatschap van de staten van Groningen in de
onderzochte periode. De uiteindelijke probleemstelling luidt dan als volgt:
- Hoe vervult de schrijvende regionale pers de informatie- en kritiekfunctie ten aanzien van

de besluitvorming over de EHS in de staten van Friesland en Drenthe?

In het onderzoek wordt een reconstructie van de besluitvorming in die staten naast de bericht-
geving in de regionale pers gelegd. In hoofdstuk 8 worden zowel criteria voor de reconstructie
van de besluitvorming uitgewerkt als categorieën voor classificatie van de persberichten. Op
basis van een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse wordt dan beargumenteerd hoe de
regionale pers de informatie- en kritiekfunctie vervult in het hier geschetste kader van politie-
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ke communicatie. 

5.4.2 Schrijvende regionale pers
De massamedia bestaan natuurlijk niet alleen uit de schrijvende regionale pers. De regionale
radio-berichtgeving en vooral de in de laatste jaren opgekomen regionale TV-uitzendingen
nemen een steeds belangrijker rol in bij de informatievoorziening van de burgers en de
nieuwste informatie-technologie als het internet claimt ook steeds meer aandacht. In dit
onderzoek  worden de massamedia echter om verschillende redenen beperkt tot de schrijven-
de regionale pers. Al bij de introductie van de radio werd voorspeld dat daarmee het einde van
de schrijvende pers werd ingeluid. Dezelfde voorspellingen, maar nog krachtiger, werden
gedaan toen het TV-tijdperk aanbrak. En nu, op de drempel van het informatiseringstijdperk,
worden die voorspellingen dagelijks gehoord. De realiteit gebiedt echter te zeggen dat de
dagbladen, ondanks grote veranderingen in de perswereld door fusie en concentratie van
uitgeverijen, nog steeds bestaan en dat zij, wat betreft de kwaliteit van de nieuwsvoorziening
een hogere status hebben dan de andere media, die eerder vluchtigheid en relbereidheid
worden verweten. De schrijvende pers stond aan de wieg van de parlementaire democratie en
speelt daarin nog steeds de belangrijke rol.  Dat is de eerste reden om in het onderzoek naar
de beheersing van de politieke communicatie van pers en politiek de media tot de schrijvende
pers te beperken. Het is voor één individu ondoenlijk om alle uitzendingen van radio en TV
die over het geselecteerde thema gaan in een periode van bijna zeven jaar te achterhalen, op
tape te krijgen en te analyseren. Het is bovendien de vraag of een dergelijke werkwijze meer
zou opleveren dan de beperking tot de schrijvende pers. In de regionale radio-uitzendingen
over de beraadslagingen in de staten, - in de te onderzoeken periode speelde de regionale TV
nog maar een marginale rol-,  is in de regel waarschijnlijk weinig diversiteit aan te treffen. Uit
eigen ervaring bleek dat woordvoerders (soms) voor de microfoon worden gevraagd om in
een korte ‘sound-bite’ hun bijdrage aan het debat samen te vatten en de  radio-verslaggever
heeft daar dan meestal weinig aan toe te voegen. Bestuurders krijgen eerder de kans om hun
standpunt uiteen te zetten zonder veel kritisch commentaar van de verslaggever. In de dagbla-
den daarentegen kan een onderscheid worden gemaakt in artikelen die vooral de informatie-
functie van de pers belichamen en artikelen die onder de kritiek- en commentaarfunctie
kunnen worden geschaard. Geschreven bericht- en verslaggeving in de regionale kranten lijkt
daarom een rijkere bron om uit te putten.

Omdat de politieke besluitvorming van de provinciale staten wordt gereconstrueerd, wordt
een selectie gemaakt van de persberichten van de regionale kranten. In Friesland is voor de
onderzochte periodes, gebruik gemaakt van het archief van de Provinciale Bibliotheek om
artikelen in de twee Friese regionale kranten, het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant
op het spoor te komen in van te voren geselecteerde periodes. Bij de provincie Drenthe kreeg
ik de gelegenheid om voor de geselecteerde periodes de knipselkranten van de Drentse
provinciale knipseldienst door te nemen. In die knipselkranten staan voornamelijk artikelen
uit de Drentse Courant (Drents Groningse Pers) en soms uit het Nieuwsblad van het Noorden,
het regionale dagblad van Groningen). Hoewel de uiterste zorgvuldigheid in acht is genomen
en het materiaal twee keer is gecheckt, acht ik het niet onmogelijk dat niet alle gezochte
berichten ook zijn gevonden.  

5.4.3 Beraadslagingen en besluitvorming over de Ecologische hoofdstructuur
Het belangrijkste selectiecriterium voor het thema dat centraal staat in dit onderzoek naar pers
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en politiek, ligt voor de hand. Het thema moet in alle twee provincies gelijktijdig en liefst in
dezelfde mate spelen. Het thema zal daarom in de sfeer van medebewind, - uitvoering van
rijksbeleid -, moeten worden gezocht. Maar het moet wel een medebewindstaak zijn die de
provincies een grote mate van beleidsvrijheid geven omdat alleen de uitvoering van rijksbe-
leid niet interessant is voor de regionale media. Daarnaast is het mooi als het thema in zekere
mate een (noordelijk) provinciegrensoverschrijdend karakter heeft, zodat de kans aanwezig is
dat de noordelijke media in hun verslaggeving ook rekening houden met het buurbeleid.
Tenslotte zal het thema publiciteitswaarde moeten hebben omdat er duidelijke belangen in het
geding zijn die interessant zijn voor de pers. Het thema EHS voldoet aan deze criteria.

In het Natuurbeleidsplan van 1990, een strategisch plan bedoeld om de achteruitgang van de
Nederlandse natuur tot staan te brengen, is sprake van het realiseren van een Ecologische
hoofdstructuur (EHS) in de komende dertig jaar. De EHS is opgebouwd uit kerngebieden
(gebieden met een oppervlakte van minimaal 250 hectare, die een bijzondere ecologische
waarde hebben), uit natuurontwikkelingsgebieden (gebieden die goede mogelijkheden bieden
voor het ontwikkelen van natuur) en verbindigszones, die de gebieden met elkaar verbinden.
Bij de realisatie van de EHS hebben de provincies een belangrijke rol gekregen. Het gaat
hierbij om een medebewindstaak maar wel een medebewindstaak die aan de provincies een
grote vrijheid geeft voor het bepalen van doelen en het maken van keuzen. Gezien de doel-
stellingen van dit natuurbeleid en de wijze waarop het vorm zou moeten krijgen, - landbouw-
gebieden moeten aan de produktie worden onttrokken,  mag worden verondersteld dat het
thema van de EHS een publiciteitswaarde zal hebben. Centraal in het onderzoek staat de
vergelijking tussen het besluitvormingsproces en de bericht- en verslaggeving daarover in de
schrijvende pers. Bij nader inzien bleek het thema EHS echter zo gecompliceerd dat voor een
goed begrip van het besluitvormingsproces in de twee noordelijke provincies daarover, een
uiteenzetting over het rijksbeleid en de EHS noodzakelijk was. 

De periode die door het onderzoek wordt bestreken loopt van december 1989 tot en met
september 1996. Op 18 december 1989 verscheen het Natuurbeleidsplan en kon er in theorie
in provinciale staten over worden beraadslaagd. In september 1996 wordt in Friesland als
laatste van de drie noordelijke provincies ingestemd met de verlenging van het convenant
tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en het Interprovinciaal Overleg (IPO)
dat de gezamenlijke provincies vertegenwoordigt, waarin zaken betreffende de EHS worden
gere-
geld. 



82 Zorgvuldiger geformuleerd: een vaste commissie van advies geeft advies aan gede-
puteerde staten, zodat deze dat advies kunnen gebruiken bij de voorbereiding van de
besluitvorming in de statenvergadering. Zie o.a. Titel II, art. 89 van de Provinciewet
(Berge, Ten e.a.1994).
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Hoofdstuk 6 Werkwijze

6.1 Criteria voor de reconstructie van de discussie in de twee Staten

Om de vraag te beantwoorden hoe de grote regionale kranten hun informatie- en kritiekfunc-
tie vervullen ten aanzien van de besluitvorming over de EHS in de provinciale politiek,  zijn
in de eerste plaats de discussies en besluitvorming over dat thema in de  noordelijke staten
van Drenthe en Friesland gereconstrueerd. Bij die reconstructie zijn verschillende selectiecri-
teria gehanteerd, die een tweeledig doel dienen. In de eerste plaats moet uit de reconstructie
duidelijk worden hoe en waarover wordt beraadslaagd met het oog op de vergelijking met de
verslaglegging door de pers. In de tweede plaats dient de reconstructie als kroniek van een
stukje provinciale politiek, op basis waarvan uitspraken kunnen worden gedaan over waarde-
of doel-rationeel handelen in de provinciale politiek.

Al voordat de discussies over de EHS in de provincies Friesland en Drenthe werden bekeken,
stond vast dat voor de reconstructie gebruik zou worden gemaakt van de verslagen van de
vergaderingen van provinciale staten in de periode 1989 - 1996. Dat is het eerste selectiecrite-
rium. De redenen daarvoor staan hieronder weergegeven. Na een eerste lezing van de versla-
gen van provinciale staten 1989 - 1996, kristalliseerden de andere selectiecriteria zich uit,
soms versterkt door eigen ervaring, (procedureel versus inhoudelijk),  soms versterkt door de
literatuur (‘Gesinnungsethik’ versus ‘Verantwortungsethik’), soms versterkt door een wissel-
werking van beiden (wijziging in de besluitvorming). Een selectiecriterium wordt hieronder
niet apart vermeld maar heeft zeker meegespeeld in de reconstructie van de discussies en dat
is het criterium van de ‘smeuïgheid’. Een treffende beeldspraak, een persoonlijke aanval, een
vertaald gedicht, een ironische of sarcastische opmerking, een snedig antwoord, dergelijke
bijdragen aan het debat zijn in de reconstructie meegenomen in de verwachting dat de pers
daar dankbaar gebruik van zal maken om de aandacht van de krantelezers te trekken. Bij de
reconstructie heeft tenslotte meegespeeld dat de verhaallijn te volgen moet zijn. 

6.1.1 Vergaderingen van provinciale staten, niet van commissies
In de eerste plaats is er voor gekozen alleen de discussies en beraadslagingen in de Friese en 
Drentse Statenvergaderingen te reconstrueren. Dat wil zeggen dat de discussies in de vaste
commissies van advies niet rechtstreeks aan de orde komen. Alleen wanneer in de provinciale
staten gewag wordt gemaakt van standpunten die in de commissie(s) zijn ingenomen, spelen
die discussies een rol in de reconstructie. Want deze commissies dienen in de regel als ‘voorpor-
talen’ voor de besluitvorming in de Statenvergaderingen.82 Hoewel het in het lokaal en
provinciaal bestuur een steeds meer geaccepteerd feit is dat deze vaste commissies van advies
in feite de besluitvormende taak van de provinciale staten overnemen, (Dualisme en lokaal
bestuur 2000: 113) blijft bij wet de besluitvorming aan het hoogste orgaan, de voltallige
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provinciale staten. Dit is een van de voorbeelden van de manier waarop de feitelijk politieke
mores afwijkt van de wettelijk vastgelegde norm. 

De keuze om de reconstructie van de discussies te beperken tot de vergaderingen van provin-
ciale staten, heeft hiermee te maken want bij dit selectiecriterium wordt uitgegaan van het
staatsrecht.  Staatsrechtelijk gezien zijn provinciale staten het belangrijkste orgaan in het
provinciaal bestuur: “Het orgaan wordt aangemerkt als hoofd van de provincie” (Berge Ten,
e.a.1994: 7). Legitimatie daarvoor wordt ontleend aan het feit dat leden van provinciale staten
rechtstreeks worden gekozen en dat provinciale staten daarom het vertegenwoordigend
lichaam van de bevolking van de provincie zijn.

Discussies, argumentatie, beraadslagingen en besluitvorming over de EHS in de provincies
moet zich dus in de vergaderingen van provinciale staten afspelen. Vergaderingen van provin-
ciale staten zijn openbaar en worden ruim van te voren publiekelijk aangekondigd (artikel 23
en 19 van de Provinciewet). Pers en andere media zijn daardoor gemakkelijk in staat die
vergaderingen te verslaan. Tenslotte kan een reconstructie van de discussies aantonen of in
het onderzochte geval de staatsrechtelijke geschreven norm wel of niet overeenkomt met de
dagelijkse politieke praktijk.  

6.1.2 Besluitvorming: wijzigingen in het concept-besluit
Nauw verwant met het vorige punt, is het punt van de besluitvorming. Tot de taken van het
college van gedeputeerde staten behoort het maken van concept-besluiten die door provinciale
staten ‘tot besluit kunnen worden verheven’, zoals dat in het bestuurlijk jargon heet.  Daarbij
kan het college van gedeputeerde staten rekening houden met opmerkingen van de verschil-
lende politieke fracties in de vergaderingen van de vaste commissies van advies. Vaak wordt
in die commissies van advies door het college van gedeputeerde staten afgetast waarom en bij
welke fracties er problemen bestaan met het concept-besluit, zodat in uiterste gevallen alsnog
een aangepast concept-besluit naar provinciale staten kan worden gestuurd. 

Bij de reconstructie van de discussies in provinciale staten is uitdrukkelijk aandacht geschon-
ken aan pogingen van fracties in provinciale staten om concept-besluiten te veranderen. De
beste graadmeter daarvoor is het beschrijven van moties en/of amendementen die daarop
betrekking hebben en die voor of tijdens de vergadering worden ingediend. Voor de pers
kunnen dergelijke initiatieven van provinciale staten een duidelijk merkteken van politieke
standpuntbepaling zijn, waarop het krantenbericht kan worden gebaseerd. In de tweede plaats
kan een reconstructie met aandacht voor moties en amendementen gebruikt worden om
uitspraken te doen over de vraag of de door het college van gedeputeerde staten voorbereidde
concept-besluiten door provinciale staten inderdaad als concept-besluiten worden gezien,
waarop wijzigingen kunnen worden aangebracht, of als de symbolische afronding van iets wat
al besloten was. Ook hier gaat het dan weer om de vraag of de norm overeenkomt met de
praktijk.

6.1.3 Het thema of de thema’s
De totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in de provincies Friesland en
Drenthe is het thema dat uit de provinciale Statenvergaderingen is gelicht voor nadere recon-
structie. Daarbij was het niet voldoende om de agenda’s van de vergaderingen van provinciale
staten na te lopen en die agendavoorstellen uit te kiezen die uitdrukkelijk over de EHS
gingen. Zoals in paragraaf 7.2 wordt beschreven, is het Natuurbeleidsplan vooral een strate-
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gisch plan, dat een nauwe relatie heeft met het Nationaal milieubeleidsplan, het Nationaal
milieubeleidsplan plus, de Derde Nota Waterhuishouding en de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening. Voorstellen of concept-besluiten voor provinciale staten die voortvloeien uit deze
nota’s en plannen, kunnen van grote betekenis zijn voor de wording van de provinciale EHS.
Bij de selectie van agendapunten voor vergaderingen van provinciale staten is daarmee
rekening gehouden. 

Ook provinciale staten kennen het verschijnsel van algemene beschouwingen bij de jaarlijkse
begrotingsbehandeling. De verschillende politieke fracties kunnen dan die thema’s naar voren
brengen en bespreken die zij op dat moment van belang achten. Bovendien is dat hèt moment
voor de politieke fracties om los van onmiddellijke besluitvorming in het openbaar te laten
zien waar de fractie voor staat. In de regel worden de op papier gezette algemene beschou-
wingen van te voren of tijdens de vergadering ook aan de pers uitgereikt, in de veronderstel-
ling dat de teksten dan gemakkelijker in de krant komen. In de beschreven periode van 1989 -
1996 zijn daarom ook alle verslagen van de algemene beschouwingen bekeken op het thema
EHS, maar ook op de meer principiële stellingname van partijen over de relatie tussen milieu
en economie en in het bijzonder tussen natuur en landbouw.    

6.1.4 Procedureel versus inhoudelijk
Een steeds terugkerend argument om de geringe belangstelling voor de provinciale politiek te
verklaren is de vermeende saaiheid van de vergaderingen. Provinciale staten zouden een
verzameling oudere, grijzende mensen zijn die urenlang over procedures kunnen praten en dat
ook doen. Het is aannemelijk dat de pers geen belangstelling heeft om dergelijke vergadering-
en te verslaan. Die kritiek en de door het IPO ingezette tegenaanval suggereren beiden dat er
in de provinciale politiek nauwelijks sprake is (of was) van inhoudelijke debatten over te
bereiken doelen of op te lossen problemen en dat de politieke cultuur vooral is (of was)
gebaseerd op voorzichtige passiviteit en volgzaamheid. In de regel vertaalt een dergelijke
cultuur zich in een overdadige belangstelling voor procedurele kwesties en een daaraan
tegenovergestelde belangstelling voor de inhoud van de zaak. Ten derde heeft de provinciale
politiek de naam dat er niet politiek wordt bedreven in de zin van keuzes gemaakt maar dat er
wordt geregeld of gecoördineerd tussen andere overheden en organisaties. Het perspectief van
de burger zou niet terug te vinden zijn in de provinciale politiek.

Door bij de reconstructie van de discussies aandacht te schenken aan het begrippenpaar
procedureel versus inhoudelijk, wordt het mogelijk uitspraken te doen over de dominante
gedragsregels in de provinciale politiek en over de aard van de problemen die in de provincia-
le politiek spelen en over de relevantie daarvan voor de inwoners van de provincie. Wanneer
de problemen op rijksniveau zijn gedefinieerd en vastgesteld en de provinciale bemoeienis
zich alleen uitstrekt tot uitvoering met een zekere mate van eigen beleidsvrijheid, dan is het
niet verwonderlijk dat politieke conflicten in de provincies, zo ze al voorkomen, zich beper-
ken tot procedures.

6.1.5 ‘Gesinnungsethik’ versus ‘Verantwortungsethik’
Het vijfde en laatste criterium dat gebruikt is om de discussies en beraadslagingen in provin-
ciale staten te reconstrueren, is ontleend aan Webers’ onderscheid tussen twee verschillende
grondslagen voor politiek handelen, dat ook wel de logica van politieke motivatie wordt



83 De vertaling van de termen is ontleend aan de vertaling van Valk, J.M.M. de,
1999. In Engelse vertalingen worden de termen ethic of ultimate ends en ethic of
responsibility gehanteerd. Zie Gerth & Mills, 1970.
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genoemd (Giddens 1971: 136 ). In zijn beroemd geworden rede ‘Politik als Beruf’, die Weber
in 1919 in München hield, verkent hij onder andere de relatie tussen ethiek en politiek. Hij
concludeert dat politiek handelen, handelen dat in ieder geval in laatste instantie is gebaseerd
op waarden, georiënteerd is of op gezindheidsethiek of op verantwoordelijkheidsethiek.83 In
de opvatting van Weber staan beide begrippen lijnrecht tegenoverelkaar maar zijn ze niet
elkaars tegendeel: “Nicht dasz Gesinnungsethik mit Verantworungslosigkeit und Verantwor-
tungsethik  mit Gesinnungslosigkeit identisch wäre. Davon is natürlich keine Rede. Aber es
ist ein abgrundtiefer Gegensatz, ob mann unter der gesinnungsethischen Maxime handelt -
religiös geredet: “Der Christ tut recht und stellt den Erfolg Gott anheim” -, oder unter der
verantwortungsetischen: dasz mann für die (voraussehbaren) Folgen seines Handelns aufzu-
kommen hat” (Weber 1971: 551).  

Iemand die zijn handelen baseert op gezindheidsethiek, is het er om te doen zijn stellingname
zo puur en duidelijk mogelijk voor het voetlicht te brengen. Voor de mogelijk (onbedoelde)
gevolgen van dergelijke uitspraken, neemt een dergelijk politikus geen verantwoordelijkheid.
Of, in de woorden van Weber: “Verantwortlich” fühlt sich der Gesinnungsethiker nur dafür,
dasz die Flamme der reinen Gesinnung, die Flamme z. B. Des Protestes gegen die Ungerech-
tigkeit der sozialen Ordnung, nicht erlischt. Sie stets neu anzufachen, ist der Zweck seiner,
von möglichen Erfolg her beurteilt, ganz irrationalen Taten, die nur exemplarischen Wert
haben können und sollen” (Weber 1971: 552).

Iemand die zijn handelen baseert op verantwoordelijkheidsethiek laat het niet bij goede
bedoelingen maar neemt de verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen van zijn
handelen: “Der Verantwortungsethiker ... rechnet mit eben jenen durchschnittlichen Defekten
der Menschen, - er hat, wie Fichte richtig gesagt hat, gar kein Recht, ihre Güte und Volkom-
menheit vorauszusetzen, er fühlt sich nicht in der Lage, die die Folgen eigenen Tuns, soweit
er sie voraussehen konnte, auf andere abzuwählen. Er wird sagen: diese Folgen werden
meinem tun zugerechnet” (Weber 1971: 552).

Weber maakt duidelijk dat hij met dit berippenpaar niet twee verschillende politieke persoon-
lijkheden op het oog heeft. In sommige situaties kan, en moet zelfs, een politicus uitspraken
doen met een hoog gehalte aan ‘Gesinnungsethik’, terwijl dezelfde politicus in andere situa-
ties als ‘Verantwortungsethiker’ moet optreden. “Wahrlich; Politik wird zwar mit dem Kopf,
aber ganz gewisz nicht nur mit dem Kopf gemacht. Darin haben die Gesinnungsethiker
durchaus recht. Ob man aber als Gesinnungsethiker oder als Verantwortungsethiker handeln
soll, und wann das eine und das andere, darüber kann man niemandem Vorschriften machen ”
(Weber 1971: 558).

In de reconstructie van de beraadslagingen in provinciale staten is Gesinnungsethik opgevat
als symbolische, expressieve  of uitingspolitiek: er worden principiële uitspraken gedaan of
stellingen betrokken die weinig toe- of afdoen aan het ter besluitvorming voorliggende
concept-besluit. Dergelijke uitspraken gedaan tijdens de algemene beschouwingen zijn
bedoeld voor een duidelijke politieke profilering van de fracties en als zodanig vooral gericht



84 In de communicatiewetenschap wordt onder extra-media data verstaan:
waarnemingen van de werkelijkheid, die los van de media staan, bijvoorbeeld hande-
lingen van de Tweede Kamer, of in dit geval, verslagen van de vergaderingen van
PS. Zie Kleinnijenhuis 1990.
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op de media. 

Verantwortungsethik wordt in deze  reconstructie opgevat als compromisbereidheid, de
bereidheid om mee te denken en om ondanks tegenstellingen toch resultaten te kunnen
boeken: er worden uitspraken gedaan die duidelijk maken dat voorliggende concept-besluiten
niet van harte worden gesteund door de desbetreffende fractie maar die om moverende
redenen toch de steun van de fractie krijgen. 

Samenvattend:
Bij de reconstructie van de besluitvorming over de EHS zijn de volgende keuzes gemaakt:
1. Er is uitsluitend gewerkt met de verslagen van de vergaderingen van PS;
2. Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met ingediende moties en amendementen op de

concept-besluiten;
3.  Niet alleen de feitelijke besluitvorming over de EHS is beschreven maar ook de besluit-

vorming over zaken die nauw verwant zijn aan de EHS;
4. Er is rekening gehouden met het onderscheid tussen nadruk op procedures of nadruk op

doelen.
5. Er is aandacht geschonken aan het onderscheid tussen gezindheidsethiek en verantwoorde-

lijkheidsethiek

6.2 Categorieën voor classificatie van de persberichten

6.2.1 Algemene opmerkingen over inhoudsanalyse
Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe de noordelijke pers, dat wil zeggen de gese-
lecteerde regionale dagbladen in Drenthe en Friesland met de grootste oplage, invulling geeft
aan de informatie- en kritiekfunctie, is het noodzakelijk om het soort berichtgeving onder te
verdelen in feitelijke verslaggeving, waarmee de informatiefunctie kan worden gedekt en in
berichtgeving die commentariërend en opiniërend van aard is, zodat de kritiekfunctie geope-
rationaliseerd kan worden. In paragraaf 6.2.2 wordt aan de classificatie van de vorm van de
persberichten, aandacht geschonken en aan de periodes waarbinnen de persberichten zijn
verzameld. Door de vergaderingen van provinciale staten in verband te brengen met het wel
of niet verslaan daarvan door de pers, wordt de verslaggeving vergeleken met extra-media.84

gegevens. Op basis hiervan kunnen kwantitatieve uitspraken worden gedaan over de
informatie- en kritiekfunctie van de pers. Een dergelijke kwantitatieve inhoudsanalyse geeft
een kwantitatief antwoord op de gestelde hoofdvraag. Vragen als: komt alleen het besluit in
de krant of ook de overwegingen die tot het besluit hebben geleid, welke opvattingen van
welke politieke fracties komen niet in de krant, wordt het provinciaal natuurbeleid ook in een
nationaal kader aan de orde gesteld, etcetera, etcetera kunnen alleen in de vorm van een
kwalitatieve inhoudsanalyse aan de orde komen.

Onder het kopje “De kunst van het antwoorden krijgen” behandelt De Groot in zijn standaard-
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werk ‘Methodologie’ ( Groot, De  1961: 217 e.v.) de inhoudsanalyse als een van de mogelijke
coderingstechnieken. Hij beveelt met klem aan om in een vooronderzoek een coderingsmet-
hode te ontwikkelen, die in het eigenlijke onderzoek wordt toegepast. Wanneer dat niet
gebeurt en al doende coderingscategorieën worden ontwikkeld op basis van het vergaarde
‘rijke’ materiaal, de zogenaamde ad-hoc codering, vindt hij het resultaat vaak arm: “De in
zulke gevallen vaak onbetwistbare ‘rijkdom’ van het materiaal ...... contrasteert dan maar al te
dikwijls met de armoede van de conclusies die men kan trekken” (Groot, De 1961: 224). Dat
geldt wat De Groot betreft vooral voor toetsend onderzoek. Voor beschrijvende of verkennen-
de onderzoeken, kan ad-hoc codering noodzakelijk zijn: “Als men het materiaal ‘wil laten
spreken’, is het noodzakelijk het daartoe bij de bewerking een kans te geven” (Groot, De
1961: 55).De ad hoc categorieën dienen dan wel geëxpliciteerd en beargumenteerd te zijn. 

In het standaardwerk van Gadourek (1969) wordt uitgebreider aandacht geschonken aan de
kwalitatieve inhoudsanalyse.  Het kenmerk van een kwalitatieve inhoudsanalyse is juist dat er
wordt gewerkt zonder een van te voren opgesteld systeem van categorieën omdat het doel
juist het ontwikkelen van een categorieënsysteem is dat in een volgende fase van het onder-
zoek systematisch kan worden toegepast. Maar Gadourek beperkt de kwalitatieve inhoudsana-
lyse niet alleen tot vooronderzoek of verkennend onderzoek. Soms kan het een doel op zich
zijn bij beschrijvend onderzoek. Door zich in te lezen kan de onderzoeker op inductieve wijze
de thema’s voor de analyse of het categorieënsysteem ontwikkelen.  In dat kader verwijst
Gadourek naar de klassieke historisch-sociologische studie van Thomas en Znaniecki die op
grond van bestudering van ego-documenten laten zien hoe Poolse emigranten zich aanpasten
aan de samenleving van de VS in het begin van de 20e eeuw. Met alle waardering voor de
vrije kwalitatieve inhoudsanalyse hamert Gadourek ook bij deze onderzoeksvorm op de
noodzaak van een systematisch en controleerbare werkwijze.   

In de meeste methodologische literatuur over inhoudsanalyse staat de kwantitatieve inhouds-
analyse centraal, hoewel dat niet hoeft te betekenen dat de kwalitatieve inhoudsanalyse wordt
afgewezen.  Berelson (1971, pg 115), een van de eerste schrijvers van een handboek over
inhoudsanalyse, sluit in zijn definitie daarvan kwalitatieve inhoudsanalyse uit: “Content
analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of
the manifest content of communication”(Berelson 1971: 18).  Maar hij heeft het  in dezelfde
studie over kwalitatieve inhoudsanalyse, die hij omschrijft als het zorgvuldig lezen van de
inhoud van het materiaal om geschikte categorieëën te vinden voor verder onderzoek. Het
grote verschil tussen beide vormen van analyse is volgens hem dat bij een kwalitatieve
analyse waarbij al doende wordt geïnterpreteerd “whenever a piece of content cues .. in some
way”, terwijl een kwantitatieve analyse alleen kan plaatsvinden op basis van een van te voren
opgesteld compleet analyseschema (Berelson 1971: 115). De grote verdienste van Berelson is
dat hij een uitgebreide classificatie geeft van de opbouw van een categorieënsysteem, dat
bedoeld is voor de kwantitatieve analyse maar dat ook kan worden toegepast in een kwalita-
tieve analyse. Hij maakt een onderscheid tussen de vorm, (‘the nature of the categories’), de
inhoud, (‘what is said-categories’ en ‘how it is said-categories’) en hij geeft verschillende
mogelijkheden voor codering aan, van dichotome classificaties, die hij het meest geschikt
acht voor kwalitatieve analyse,  tot schaalconstructies. Holsti die aan het eind van de jaren
zestig een handboek over inhoudsanalyse laat verschijnen (Holsti 1969), komt tot een defini-
tie van inhoudsanalyse die het meest bij die van Gadourek ligt, door de nadruk te leggen op
een objectieve en systematische bewerking van het materiaal: “Content analysis is any
technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified



85 Bedoeld wordt het leeronderzoek ‘Natuur en Beleid’ dat in het kader van de studie
Juridische Bestuurswetenschappen aan de Rechtenfaculteit in Groningen in 1999-
2000 werd uitgevoerd en waarbij enige, ook hier gebruikte categorieën, in een kwan-
titatieve inhoudsanalyse werden gebruikt. 
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characteristics of messages” (Holsti 1969: 14).

In paragraaf 6.2.3 wordt het analyse schema voor de kwalitatieve inhoudsanalyse uiteen
gezet. Het schema is ontwikkeld met de raadgevingen van bovengenoemde schrijvers in het
achterhoofd. Zo zijn in een vooronderzoek85 een aantal categorieën uitgeprobeerd en worden
bij de kwalitatieve analyse de gebruikte indicatoren expliciet beargumenteerd. Voor het
analyseschema is voorts gebruik gemaakt van de classificaties en ideeën van Berelson en
Holsti. Aangezien de toepassing van het analyseschema door een persoon is gebeurd, kon niet
worden voldaan aan de eis van objectiviteit in de vorm van intersubjectiviteit. Daaraan is
echter tegemoet gekomen door het te analyseren materiaal uit te schrijven, zodat voor ieder
controleerbaar is of de ontwikkelde categorieën of indicatoren juist zijn gebruikt. Leidraad
voor het ontwikkelen van het analyseschema is geïnspireerd door Kaplan: “The principle,
“Let’s get down to something we can count!” does not always formulate the best research
strategy; “Let’s see now, what have we here?” may point to a more promising program.
Measurement, in short, is not an end in itself” (Kaplan 1964: 171).

6.2.2 De kwantitatieve inhoudsanalyse
In de geest van Berelson is in de eerste plaats gezocht naar een adequate onderscheiding van
het soort categorieën (“the nature of the categories”) dat gebruikt kan worden in de kwantita-
tieve analyse. Brian MacNair geeft een typologie van de journalistiek die hierbij kan helpen.
Hij onderscheidt het nieuwsbericht, (“which aims simply to inform us about what is happe-
ning of importance and, of course, is in some sense new in the world around us”), het achter-
grondartikel, het commentaar, het interview en de redactionele bijdragen (MacNair 1998: 8
e.v.). Een onderscheid tussen artikelen met vooral een informatieve waardefunctie en artike-
len met vooral een commentariërende waarde begint zich hier voorzichtig af te tekenen. 

In zijn dissertatie over regionale journalistiek bewerkt Piet Bakker (1998) voor zijn onderzoek
de zes functies van de media die van Van Cuilenburg en McQuail (1982, geciteerd in Bakker
1998: 26 e.v.) onderscheiden, namelijk de informatie-, de opinie-, de expressie-, de kritiek-,
de amusements- en de mobilisatiefunctie tot tenslotte drie functies: de informatiefunctie, de
expressie- of forumfunctie en de kritiekfunctie.  Tot de informatiefunctie rekent hij: nieuws,
feitelijke verslaggeving en interpretatie. Tot de expressiefunctie rekent hij: nieuwsberichten,
opiniepagina en ingezonden brieven en tot de kritiekfunctie: onthullingen, discussies en
commentaar (Bakker 1998: 29 e.v.). Hij constateert zelf dat de functies niet onafhankelijk van
elkaar zijn en dat vooral de kritiek- en expressiefunctie elkaar kunnen overlappen.

Met het oog hierop wordt in dit onderzoek uitgegaan van twee functies van de journalistiek:
de informatie- en de kritiekfunctie. Bij de kwantitatieve analyse staat de vraag centraal welk
soort artikelen als indicatie kunnen worden beschouwd van de informatiefunctie en welk soort
artikelen een indicatie zijn voor de kritiekfunctie. In dit onderzoek worden de volgende
soorten  artikelen tot de informatiefunctie gerekend: 
* het feitelijke verslag van een gebeurtenis, in dit geval het verslag van een vergadering van
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provinciale staten, 
* het nieuwsbericht, dat informatie geeft over zaken die te maken hebben met de EHS in

beide provincies en 
* het achtergrondartikel, waarin niet  (alleen) het actuele nieuws wordt gegeven maar de

context en geschiedenis en/of verschillende opvattingen van het beschreven item uiteen
worden gezet met het duidelijke doel om de lezer te informeren. De interviewvorm kan
hiertoe worden gerekend. 

De kritiekfunctie wordt in dit onderzoek ruimer opgevat dan bij Bakker en anderen gebeurt.
Kritiek betekent hier niet alleen negatieve kritiek maar ook positieve. Met andere woorden:
alle soorten artikelen die tot doel hebben om een oordeel of een waardering uit te spreken, 
worden geacht bij te dragen aan de kritiekfunctie van de pers. Zij zijn immers niet alleen
bedoeld om de lezer te informeren maar vooral om de lezer te overtuigen van een standpunt.
Daarom worden de volgende artikelen onder de kritiekfunctie geschaard:
* het redactionele commentaar, waarin de redactie haar mening geeft;
* de column, waarin een van de redacteuren onder eigen naam zijn mening geef;
* opinie van derden, waarin een niet-redacteur in artikelvorm, dus niet in de vorm van een

ingezonden brief, de gelegenheid krijgt om zijn licht over de kwestie te laten schijnen.

De onderzochte periodes strekken zich steeds uit van een week voor de beschreven vergade-
ring van provinciale staten tot een week na die vergadering. Er is gekozen voor de termijn van
een week voor de vergadering van provinciale staten om eventuele pogingen via de pers om
de besluitvorming in de staten te beïnvloeden, op het spoor te kunnen komen. De termijn van
een week na de vergadering is noodzakelijk om het eventuele verslag van de vergadering te
bekijken en de mogelijke artikelen die niet meteen in het verslag kunnen worden meegeno-
men (Zie ook Muggeziften, gebruikt in Bakker 1998:.83).

Met behulp van dit analyseschema zullen de volgende vragen worden beantwoord:
* Wordt er verslag gedaan over beraadslagingen en besluitvorming over de EHS in de

vergaderingen van provinciale staten?
* Wordt er in de week voorafgaand aan de vergadering van provinciale staten aandacht

geschonken aan thema’s die betrekking hebben op de EHS? In welke vorm gebeurt dat, in
de vorm van artikelen die een indicatie zijn voor de informatie- of voor de kritiekfunctie?

* Wordt er in de week volgend op de vergadering van provinciale staten aandacht geschonk-
en aan thema’s die betrekking hebben op de EHS?  In welke vorm gebeurt dat, in de vorm
van artikelen die een indicatie zijn voor de informatie- of voor de kritiekfunctie?

De vraag op welke wijze in die artikelen de informatie- of kritiekfunctie wordt vervuld, kan
natuurlijk niet op grond van de kwantitatieve analyse worden beantwoord. Dat zal worden
uitgewerkt in de volgende paragraaf.

6.2.3 De kwalitatieve inhoudsanalyse

a. De informatiefunctie
Voor de invulling van de informatiefunctie staat natuurlijk het begrip objectiviteit centraal,
waarmee grosso modo zowel in de wetenschappelijke als in de omgangstaal wordt bedoeld
dat men zich, zoveel als mogelijk is, alleen bepaalt tot de feiten en feiten en waarderingen niet
door elkaar laat spelen. In dat ‘zoveel als mogelijk is’ schuilt de moeilijkheid: de menselijke
psyche en de menselijke zintuigen zijn niet in staat om voor de volle 100% objectief te zijn.



86 Hij bespreekt in het kort McQuail (1992), Westerstähl (1970), Rosengren (1978),
Rusz-Mohl (1996), Van Cuilenburg (1997), Fry & McCain (1983), Bogart (1980),
Kussendrager, Van der Lugt en Rogmans (1992) (Bakker 1998: pg. 82 e.v.)

87 Het begrip ideaal-type wordt hier in de Weberiaanse zin gebruikt: sommige apecten
van een sociaal verschijnsel worden extra belicht met het oog op een beter begrip en
met het oog op hypothesevorming. Een ideaal-type is daarmee geen empirische
realiteit.
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Met behulp van explicitering van het eigen standpunt, volledige openheid over gebruikte
methoden  of intersubjectiviteit wordt in de regel in de wetenschap getracht volledige objecti-
viteit zoveel mogelijk te benaderen. 

Ook in de journalistiek bestaat geen absolute objectviteit of waardenvrijheid; het beeld dat
door journalisten wordt geschetst is nooit het hele beeld en kan ook niet het hele beeld zijn.
Zo spreekt MacNair over het gestructureerde vooroordeel van de journalistiek (MacNair
1998: 75). Daarmee bedoelt hij dat één van de stelregels van het streven naar objectiviteit is,
dat de journalist zijn eigen beweringen niet legitimeert door eigen observaties maar door
beweringen van anderen. Die anderen moeten geloofwaardig lijken om hun rol te kunnen
spelen en daarvoor hebben officiële bronnen van de overheid en van belangrijke maatschap-
pelijke groeperingen de beste papieren. Daarom geven  journalisten vooral aandacht en ruimte
aan bronnen van de machthebbers en laten andere partijen onvoldoende aan bod komen. Om
dat te vermijden geeft MacNair enige simpele regels voor objectiviteit: scheiding van feiten
en meningen, een evenwichtig verslag van een debat of gebeurtenis en de bevestiging van
journalistieke beweringen door te refereren aan gezaghebbende anderen. Diezelfde regels
voor objectiviteit zijn terug te vinden bij de communicatiewetenschappers. Bakker86 laat zien
dat het begrip objectiviteit operationeel in steeds dezelfde termen wordt vertaald: ‘evenwicht’,
‘scheiding van feiten en meningen’, ‘neutraliteit’, ‘onpartijdigheid’, ‘vermijden van eenzijdig-
heid’, ‘volledigheid’, ‘feitelijkheid’, ‘accuraatheid’.

Samenvattend wordt daarom hier objectiviteit opgevat als:
- het scheiden van feiten en meningen in de verslag- en berichtgeving en 
- het zoeken naar evenwicht in de verslag- en berichtgeving waardoor er sprake is van

onpartijdigheid. 
Op basis hiervan is het nu mogelijk een soort ideaal-type 87 uit te werken voor de artikelen die
geacht worden een informatiefunctie te hebben.
1. Het feitelijk verslag is zo objectief mogelijk wanneer:
* het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming daar-

over in de staten (een indicatie van evenwicht);
* niet alleen de woordvoerders van de collegepartijen worden geciteerd of verslagen maar

ook die van de oppositiepartijen, (een indicatie van evenwicht);
* in het verslag geen meningen worden gegeven, uitgezonderd natuurlijk de meningen van

woordvoerders in de statenvergadering, (een indicatie van scheiding van feiten en mening-
en).

2. Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer:



88 Vergelijk het gebruik van ‘open versus closed portrayals’ dat Schlesinger gebruikt
bij analyse van verslaggeving over terrorisme in de Britse media. Met een ‘open
portrayal’ wordt bedoeld dat er in een bericht of artikel ruimte wordt geboden aan
meer dan een perspectief of aan verschillende standpunten terwijl met het begrip
‘closed portrayal’ gedoeld wordt op een bericht of artikel waarin alleen één officieel
standpunt te vinden is. Zie: McQuail 1987.

89 Zie MacNair 1998 en zijn ‘structured bias of journalism’.

90 Zie o.a. Hynds & Archibald (1996), geciteerd in Bakker 1998: 89

91 Vergelijk het gebruik van categories of direction van Berelson. 
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* meer dan een perspectief aan bod komt88 en/of meer dan een autoriteit wordt aangehaald89,
(een indicatie van evenwicht in de zin van hoor- en wederhoor).

3. Het achtergrondartikel is zo objectief mogelijk wanneer: 
* meer dan een perspectief aan bod komt en/of meer dan een autoriteit wordt aangehaald,

(een indicatie van evenwicht in de zin van hoor- en wederhoor).

b. De kritiekfunctie
Waar een zo groot mogelijke objectiviteit de kwaliteit van de informatiefunctie bepaalt,
gelden voor de kritiekfunctie andere normen. Niet het informatie aandragen, zodat de lezer in
staat wordt gesteld zelf een mening te vormen, is de kern van de kritiekfunctie zoals die hier
wordt gebruikt, maar de lezer overtuigen van één mening of één standpunt: niet het informe-
ren staat centraal maar het overtuigen. Daarom wordt in artikelen die gerekend worden een
kritiekfunctie te hebben, stelling genomen over het onderwerp, worden er kanttekeningen bij
een besluit geplaatst, wordt een andere kant van de zaak belicht et cetera.90  Bij de soorten
artikelen die hier onder de kritiekfunctie worden geschaard, is het onderscheid van Schlesing-
er tussen ‘tight story treatment’ en ‘loose story treatment’ interessant. Hoe strakker de betoog-
trant en opbouw van het artikel is, des te meer wordt de lezer meegenomen om de conclusie
van de schrijver te delen, of onvriendelijk gezegd, des te sterker wordt de lezer de mening van
de schrijver opgedrongen, terwijl bij een lossere betoogtrant de lezer meer ruimte krijgt voor
eigen overwegingen. Waar het bij de informatiefunctie vooral om die eigen overwegingen
gaat, gaat het bij de kritiekfunctie vooral om het zo succesvol mogelijk kunnen overtuigen.
De lezer moet het wel met de schrijver eens zijn, of de lezer moet expliciet de conclusie van
de schrijver willen verwerpen. Met andere woorden: de kritiekfunctie nodigt de lezer dring-
end uit om een standpunt in te nemen en niet aan de kant te blijven staan. Analoog aan de
methode die is gevolgd bij het ontwikkelen van de methode om de informatiefunctie te
kunnen beoordelen, wordt ook voor de kritiekfunctie een soort ideaal-type van de verschillen-
de artikelsoorten gepresenteerd waaraan de beschreven artikelen worden getoetst.

4. Het (hoofd)redactionele commentaar draagt bij aan de kritiekfunctie van de pers wanneer:
* een duidelijk standpunt wordt ingenomen91;
* de context (geschiedenis, achtergrond of actualiteit) van het ingenomen standpunt wordt

beschreven;
* wordt uiteengezet hoe men tot dat standpunt is gekomen op basis van welke gegevens of
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autoriteiten.
 
5. De column van een redacteur draagt bij aan de kritiekfunctie van de pers wanneer:
* een duidelijk standpunt wordt ingenomen;
* de context (geschiedenis, achtergrond of actualiteit) van het ingenomen standpunt wordt

beschreven;
* wordt uiteengezet hoe de schrijver tot dat standpunt is gekomen op basis van welke gege-

vens of autoriteiten.

6. Bij het laatste soort artikel dat als onderdeel van de kritiekfunctie is benoemd, de opinie
van derden, gaat het niet om de inhoud van het artikel maar om de vraag hoe vaak en aan
wie en aan welke belangen de redactie de ruimte geeft om in een artikel zijn of haar
mening te geven.  

Schematisch in het kort samenvattend, ziet het categorieënsysteem voor de inhoudsanalyse er
als volgt uit:

Artikelen die willen  informeren
(Graadmeter voor de informatiefunctie: ob-
jectviteit)

Artikelen die willen overtuigen
(Graadmeter voor de kritiekfunctie: duide-
lijk standpunt)

feitelijk verslag redactionele commentaar

nieuwsbericht column van redacteur

achtergrondartikel opinie van derden

In de volgende hoofdstukken worden de discussies in de staten onmiddellijk gevolgd door de 
berichten in de regionale kranten. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van
de kwantitatieve en kwalitatieve analyse. In hoofdstuk 17 wordt een totaaloverzicht gegeven
van de resultaten en worden er conclusies getrokken. 



92 Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud 1974-1975
(Relatienota). De nota werd aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden
door Meijer, de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en
was mede ondertekend door Van der Stee, de minister van Landbouw en Visserij en
Gruijters, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

93 De bergboerenregeling is gebaseerd op de EG-richtlijn (PbEGL128/1) die 28 april
1975 van kracht is geworden.
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Hoofdstuk 7 Het Rijksbeleid en de EHS

7.1 De Relatienota 1975

In 1974 werd door het kabinet Den Uyl deel 1 van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening
uitgebracht. Daarin werd bescherming van de meest waardevolle cultuurlandschappen en
cultuurmonumenten aangekondigd: "Naast natuurgebieden verdienen oude cultuurlandschap-
pen die uit een oogpunt van ecologie, wording van het landschap, cultuurhistorie en/of
beleving bijzondere waarden vertegenwoordigen, intensieve aandacht" (Oriënteringsnota
1974).  

De Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud 92 (Relatienota) van
1975 is gewijd aan de zorg voor het waardevolle cultuurlandschap. Uitgangspunt is de
constatering dat landbouw en landschap en natuur niet langer meer automatisch samenvallen:
"Ten aanzien van grote delen van ons land kan zelfs worden gesteld, dat deze situatie in haar
tegendeel is omgeslagen" (Relatienota 1975: 14). Tot aan het begin van de 20ste eeuw werd
het karakter van de Nederlandse cultuurlandschappen  bepaald door de landbouw, die stabiel
en duurzaam van karakter was. Maar sociale, economische en technische ontwikkelingen
leidden tot nieuwe productiemethoden, waardoor schaalvergroting, mechanisatie, intensive-
ring van het grondgebruik en veeteelt en specialisatie noodzakelijk werden. Landbouwpro-
ductie en landschapsbeheer vallen dan niet langer meer automatisch samen. Daarom worden
in de Relatienota plannen ontwikkeld om beheersgebieden en reservaatsgebieden te realise-
ren.  Bij beheersgebieden gaat het er om in mooie of nog ongeschonden gebieden ( de waar-
devolle cultuurlandschappen) een agrarische bedrijfsvoering te bevorderen die ook, of voor
een deel is afgestemd op natuur- en landschapsbeheer. Wel wordt daarbij onderkend dat de
landbouw meestal een essentieel onderdeel is van het waardevolle cultuurlandschap en dat de
productiefunctie en de beheersfunctie  in feite communicerende vaten zijn: als de beheers-
functie een sterker accent krijgt zal de productiefunctie afnemen en omgekeerd. In de Relatie-
nota wordt dan ook voorgesteld om de beheersprestatie apart te financieren en wel op de
volgende manieren:
- een vergoeding voor het verrichten van duidelijk omschreven onderhouds- en beheers-

werkzaamheden;
- een vergoeding vanwege permanente natuurlijke handicaps op basis van de EEG-bergboe-

renregeling93 die onder meer is bedoeld voor de handhaving van landbouwactiviteiten ten
behoeve van het landschappelijk beheer. Voor Nederland is deze regeling van toepassing



94 In de Relatienota wordt opgemerkt dat "voor een grote oppervlakte van ons land zijn
nog geen integrale streekplannen tot stand gekomen, terwijl een aantal vastgestelde
streekplannen als verouderd kan worden beschouwd Voor een goede ruimtelijke
geleiding van de ontwikkelingen op het gebied van de landbouw en op het gebied
van het natuur- en landschapsbeheer in relatie tot elkaar, is de aanwezigheid van
actuele streekplannen, waarin ook de nieuwste gegevens, inzichten en ontwikkeling-
en dienaangaande verwerkt worden, van groot belang. .... Voorts is het van groot
gewicht, dat natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen als ruimtelijk
structurerende elementen in de streekplannen worden opgevoerd.  Veel streekplan-
nen spreken zich in dit opzicht niet duidelijk uit. In samenhang hiermee is het ge-
wenst, dat in de streekplanrichtlijnen duidelijke regels worden gesteld omtrent het
gebruik van die gebieden. Met name ten opzichte van waardevolle cultuurlandschap-
pen zijn deze richtlijnen tamelijk vrijblijvend van aard en voor verschillende uitleg
vatbaar, als gevolg waarvan aan de kwaliteiten van het landschap onvoldoende
bescherming wordt geboden” (Relatienota 1975: 21).

95 De weergave van het natuurbeleid wordt hier beperkt tot de hoogtepunten: de Rela-
tienota (1975), het Natuurbeleidsplan (1990) en het Structuurschema Groene Ruimte
(1993). Dat wil niet zeggen dat er in de tussenliggende periode geen andere wet- en
regelging is ontwikkeld die relevant is voor het natuurbeleid. Zo werden in de jaren
tachtig van de vorige eeuw bijvoorbeeld de Landinrichtingswet, de Wet bodembe-
scherming, de Wet geluidhinder en de Richtlijn amoniak en veehouderij vastgesteld
(Backes 1993).

87

op  circa 100.000 hectare landbouwgrond. (Dit zal in het Natuurbeleidsplan de eerste fase
of de eerste tranche van het relatienotabeleid worden genoemd);

- een vergoeding voor aanpassingen in de bedrijfsopzet en bedrijfsvoering ten behoeve van
het landschappelijk beheer. Dat zal neerkomen op subsidie voor onderhoud- en investe-
ringen.   

Bij reservaatsgebieden gaat het om de totstandkoming van reservaten in het landbouwgebied,
toevluchtsoorden voor natuur of dieren. Gedacht wordt daarbij aan landschapsreservaten,
weidevogel- en ganzenreservaten. "Hierbij moet worden gedacht aan situaties die vanwege
hun hoge kwaliteit en grote kwetsbaarheid een gericht natuur- of landschapstechnisch beheer
behoeven en ten aanzien waarvan uitoefening van de landbouw -wegens het toe te passen
stringente beheer- in de toekomst niet meer reëel is te achten." (Relatienota 1975: 37).  De
reservaten zullen, volgens de Relatienota, door natuurbeschermingsinstanties moeten worden
aangekocht en beheerd. Voor de aanwijzing van waardevolle cultuurlandschappen en hun
onderverdeling in beheersgebieden en reservaten is het streekplan van groot belang  en de
Relatienota besteed daarom ook aandacht aan de noodzaak dat alle provincies actuele streek-
plannen hebben.94

Bij de realisering van de EHS, meer dan vijftien jaar later, zullen de voornemens uit de
Relatienota een rol van groot belang spelen.95

7.2 Het Natuurbeleidsplan 1990: totstandkoming, status en doel



96 Het ministerie van LNV had ondertussen de ommezwaai gemaakt van een ministerie
dat zich vooral toelegde op belangenbehartiging van de landbouw en de landbouwers
naar een ministerie waarin natuurbehoud een belangrijk beleidsterrein werd. (Bekke,
Vries, de, Neelen 1994).

97 Naast gevraagd advies, is nog een veertigtal ongevraagde adviezen over het Natuur-
beleidsplan ontvangen.
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7.2.1 Totstandkoming
In 1990 verscheen het Natuurbeleidsplan. De aanleiding hiervoor was de voortdurende 
achteruitgang van natuur en landschap  in Nederland en de afname van het aantal soorten
planten en dieren: het landschap in Nederland wordt steeds eentoniger van aard en verliest
zijn eigen karakter. Deze constatering was niet nieuw. Wel nieuw was de opvatting dat het
gevoerde beleid niet in staat was om de achteruitgang te keren. Dat beleid bestond vooral uit
het aankopen van natuurgebieden en uit het toekennen van de functie ‘natuur’ aan bepaalde
gebieden in streek- en bestemmingsplannen.  Ook werd op grond van het Relatienotabeleid
het beheer van natuur in landbouwgebieden versterkt.  Maar de oorzaken van de achteruit-
gang van natuur en landschap werden daarmee niet aangepakt. Die worden in het Natuurbe-
leidsplan als volgt opgesomd: 
- verzuring, (de uitstoot van zuurvormende stoffen uit industrie, verkeer en landbouw);
- eutrofiëring, (het verdwijnen van voedselarme milieus door ontginning en vermesting);
- verontreiniging, (het binnendringen van zware metalen en bestrijdingsmiddelen in het

natuurlijk milieu);
- verdroging, (daling van de grondwaterstand door onttrekking van het grondwater voor

drinkwater, landbouw en industrie);
- verzoeting, (afname van zoute en brakke kwel door o.a. de Deltawerken en het invoeren

van gebiedsvreemd water ter bestrijding van verziltingseffecten in landbouwgronden);
- verstoring, (menselijke activiteiten die de natuurlijke processen van plant en dier vernielen

of in de war brengen);
- verlies en versnippering, (het doorsnijden van natuurlijke leefgebieden door infrastructure-

le voorzieningen en de landbouw);
- verwaarlozing, (het achterwege blijven van beheer en onderhoud). 
In het Natuurbeleidsplan, dat een uitvoeringsduur van maximaal 30 jaar kent, worden
voorstellen gedaan om de negatieve ontwikkelingen voor natuur en landschap tegen te gaan.

Op 11 juni 1990 biedt Bukman, de minister van Landbouw, Visserij en Natuur (LNV)96,  het
Natuurbeleidsplan aan de voorzitter van de Tweede Kamer aan. Uit de aanbiedingsbrief blijkt
dat het Natuurbeleidsplan een uitvloeisel is van het Regeerakkoord dat bij de totstandkoming
van het Kabinet Lubbers III in 1989 is gesloten. Een ontwerp van het Natuurbeleidsplan is in
mei 1989, dat wil zeggen in de periode van het Kabinet Lubbers II, ter advisering toegezon-
den aan 33 adviescolleges en maatschappelijke organisaties. Over het ontwerp is bestuurlijk
overleg gevoerd met alle provinciale besturen, met het Interprovinciaal Overleg (IPO), met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en met de Unie van Waterschappen. Het
Natuurbeleidsplan is het resultaat van die advisering97, het bestuurlijk overleg en van de
inhoud van het Regeerakkoord. Uit de aanbiedingsbrief blijkt verder dat het Natuurbeleids-



98 In het  Structuurschema (een PKB) worden concretere uitspraken opgenomen dan in
het Natuurbeleidsplan. Zie de volgende paragraaf.

99 Niet duidelijk wordt wat die richtinggevendheid precies inhoudt en hoe zwaar daar-
aan wordt getilt door de betrokken ministeries.

100 Daarvoor is men te rade gegaan bij een studie van de Raad voor Milieu- en Natuur-
onderzoek uit 1988 (Natuurbeleidsplan 1990: 35).
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plan voor wat betreft de ruimtelijke aspecten zal worden uitgewerkt in een Structuurschema98

en dat de uitvoering van het natuurbeleid zal worden beschreven in een meerjarenprogramma
dat elk jaar zal verschijnen in samenhang met de Rijksbegroting. Duidelijk is dat het Natuur-
beleidsplan niet zonder meer van boven af gedropt is in de samenleving.

7.2.2 Status
Het Natuurbeleidsplan is een strategisch plan, dat bedoeld is om de doelstellingen van het
natuur- en landschapsbeleid van de Rijksoverheid op langere termijn weer te geven en om aan
te geven welke maatregelen op welke terreinen genomen moeten worden om de doelstellingen
te bereiken. Medewerking van andere overheden is essentieel voor het welslagen van het plan,
zo wordt erkend, en daarnaast wordt een expliciet beroep gedaan op burgers, boeren, bedrijfs-
leven en maatschappelijke groeperingen. Het is de bedoeling dat het Natuurbeleidsplan
richtinggevend99 zal zijn voor het Nationaal Milieubeleidsplan, het Nationaal
Milieubeleidsplan-plus en de Derde Nota Waterhuishouding. Met  de Vierde Nota over
Ruimtelijke Ordening kent het Natuurbeleidsplan een dubbele relatie, zo schrijft Bukman.
Aan de ene kant draagt het Natuurbeleidsplan bij aan de uitvoering van de Vierde Nota en aan
de andere kant moet het Natuurbeleidsplan dienen als een van de uitgangspunten voor de
nieuwe zonering van landelijk gebied die in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
(Vinex) zal worden opgenomen. Aangekondigd wordt dat het Natuurbeleidsplan een wettelij-
ke status zal krijgen in de Natuurbeschermingswet en dat de looptijd van het plan maximaal
30 jaar zal bedragen. Er zal worden gewerkt met planperiodes van 8 jaar, die steeds 2 fasen
van 4 jaar zullen kennen. 

7.2.3 Doel
Voor de formulering van de hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan is rekening gehou-
den met de verschillende opvattingen over de plaats en functie van de natuur in de samenle-
ving100. In het Natuurbeleidsplan worden die visies als volgt beschreven: 
“1. Klassieke Natuurvisie
Centraal staan de bescherming, de instandhouding en waar nodig het herstel van natuurlijke
en landschappelijke waarden, die in oude cultuurlandschappen voorkomen. In het natuurbe-
grip van de klassieke visie spelen menselijke activiteiten in principe een positieve en essenti-
ele rol bij het behoud van natuurwaarden.
2. Natuurontwikkelingsvisie
Centraal staat het met rust laten van de natuur door de mens. Sleutelwoorden zijn: zelfregula-
tie van de natuur, oorspronkelijkheid van processen en volledigheid van levensgemeenschap-
pen. Natuurwaarden hebben in deze visie niets te maken met een cultuurlandschap en worden
gerelateerd aan een evolutionair referentiekader. Minimalisering van menselijk ingrijpen
wordt gezien als voorwaarde voor maximalisering van natuurwaarden.
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3. Functionele natuurvisie
Centraal staan functionaliteit van ruimtegebruik vanuit de mens gezien, flexibiliteit van
grondgebruik en inrichting, harmonie met menselijke activiteiten en acceptatie van dynamiek
in het gebruik van de ruimte. Behoud en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke
waarden is afhankelijk van menselijk en technologisch ingrijpen.
4. Ecosofische natuurvisie
Centraal staan harmonie met de natuur, een samenlevingsmodel op kleinschalige, menselijke
maat, mondiale verantwoordelijkheid, democratische besluitvorming en spiritualiteit, ook in
relatie met de natuur. De technologie moet functioneel worden ingepast in de harmonische
relatie met de natuur.
5. Duurzame technologie-visie
Centraal staat het optimaal gebruik van innovatieve en duurzame technologie. Hoogwaardige
technologie wordt gezien als een voorwaarde voor de overleving van mens en milieu, waarbij
door optimalisering en ruimtelijke scheiding van sterke en zwakke functies de sterke
productie- en draagfuncties kunnen worden geconcentreerd. Daardoor ontstaat er ruimte voor
de zwakke functies, waaronder natuurbehoud en -ontwikkeling.”

Met als uitgangspunt de laatste visie is vervolgens gezocht naar inpassing van de andere
visies. Daarvoor is gebruik gemaakt van het begrip duurzaamheid, zoals dat is gebruikt in het
rapport Our Common Future,  van de World Commission on Environment and Development
(de commissie Brundtland). Onder duurzame ontwikkeling wordt daar verstaan: een ontwik-
keling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomsti-
ge generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien.
Volgens het Natuurbeleidsplan impliceert de uitwerking van dit begrip “een zodanige inspan-
ning dat niet alleen aan de waarden van volksgezondheid en welbevinden, maar ook aan de
intrinsieke waarden van planten, dieren en ecosystemen recht wordt gedaan. Dit uitgangspunt
vormt een gemeenschappelijke basis voor zowel dit plan als het Nationaal Milieubeleidsplan,
het Nationaal Milieubeleidsplan-plus, de Derde Nota Waterhuishouding en de Structuurnota
Landbouw” (Natuurbeleidsplan 1990: 36). Maar in het Nationaal Milieubeleidsplan wordt het
begrip duurzaamheid juist gekoppeld aan het nut dat de natuur heeft voor de mens. Dat is
onvoldoende om de verscheidenheid aan soorten dieren, planten en ecosystemen in stand te
houden, wordt in het Natuurbeleidsplan geconstateerd. Dat kan alleen met een breder duur-
zaamheidsbegrip dat een verantwoordelijkheid behelst voor al wat leeft, ongeacht het nut voor
de mens. Dit brede begrip van duurzaamheid ligt ten grondslag aan het Natuurbeleidsplan, dat
daarmee revolutionair van aard mag worden genoemd.  De hoofddoelstelling in het Natuurbe-
leidsplan is als volgt omschreven: “Duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden” (Natuurbeleidsplan 1990: 48).

In essentie wordt de hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan vertaald in de volgende
hoofdlijnen van beleid:
- de rijksoverheid geeft prioriteit aan duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling van (in-

ter)nationaal belangrijke ecosystemen, ook wel gebieden met bijzondere natuur- en land-
schapswaarden genoemd;

- de rijksoverheid geeft prioriteit aan het in stand houden van gebieden met specifieke
landschappelijke waarden;

- de rijksoverheid stimuleert andere overheden en organisaties om beleid te ontwikkelen
voor het behoud en de ontwikkeling van algemene natuur- en landschapswaarden in het
landelijk gebied en in de stedelijke omgeving;



101 Daarbij wordt gedacht aan natuurvriendelijk sloot- en bermbeheer, aanleg van erfbe-
planting, nestbeschermers en wildredders op maaimachines.
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- de rijksoverheid wil door beleidsmaatregelen het maatschappelijk draagvlak voor het
Nederlandse natuurbeleid vergroten.

7.2.4 Gehanteerde begrippen
Het Natuurbeleidsplan is geschreven vanuit een mengelmoes van ecologische, biologische,
juridische en bestuurskundige termen. Ook bij de benamingen van natuur en landschap is
sprake van een heel scala van termen. Hieronder worden ze in het kort beschreven.

7.2.4.1 Algemene natuur- en landschapswaarden
De algemene natuurwaarden worden omschreven als waarden die van lokaal of regionaal
belang zijn. Het rijksbeleid laat het aan de lagere overheden en de grondgebruikers over om
de natuurlijke omgeving van de plant- en diersoorten in stand te houden. Wanneer de plant-
en diersoorten niet meer voorkomen, moet het beleid gericht zijn op herstel van de natuurlijke
omgeving. De rijksoverheid zal dat doen door bij inrichtingsplannen e.d.  rekening te houden
met de landschappelijke kwaliteiten van het gebied. Maar het initiatief voor bescherming of
ontwikkeling van  algemene natuur- en landschapswaarden ligt in de eerste plaats bij de
provinciale en gemeentelijke overheid. In dat kader worden de volgende initiatieven door het
rijk gestimuleerd:
- het opstellen van provinciale natuurbeleidsplannen;
- regelmatige rapportage over de toestand van natuur en landschap;
- het bevorderen van onderzoek naar de effectiviteit van het gevoerde beleid;
- verspreiding van kennis101 aan boeren, wildbeheerders, visstandbeheerders, water- en

wegbeheerders en recreatie-ondernemers om op eenvoudige wijze bij te dragen aan in-
standhouding of herstel van natuur- en landschapswaarden.

7.2.4.2 Bijzondere natuur- en landschapswaarden: de ecologische hoofdstructuur
Bij de bijzondere natuur- en landschapswaarden, die van nationaal of internationaal belang
worden geacht,  gaat het om gebieden die bijzonder kwetsbaar zijn voor menselijk handelen.
Juist die gebieden staan extra onder druk door een aantal ontwikkelingen die in het Natuurbe-
leidsplan worden opgesomd: verzuring, eutrofiëring, verontreiniging, verdroging, verzoeting,
verlies en versnippering, verwaarlozing. Feitelijk is dé centrale vraag in het Natuurbeleids-
plan welke bijzondere natuur- en landschapswaarden in het nationale beleid met voorrang
moeten worden aangepakt. De natuur die nog in Nederland voorkomt, is te verbrokkeld voor
een adequate bescherming van die natuur en de daarin thuishorende plant- en diersoorten.
Daarom wordt in het Natuurbeleidsplan het begrip Ecologische hoofdstrucuut (EHS) geïntro-
duceerd. De EHS wordt gedefinieerd als “enkele samenhangende stelsels van grotere gelijks-
oortige natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn door verbindingszones. Daar waar de
natuurgebieden in dergelijke stelsels te klein zijn of ontbreken, kan door natuurontwikkeling
een stelsel worden verbeterd. Door middel van natuurontwikkeling kunnen ook verbindings-
zones worden aangelegd of verbeterd” (Natuurbeleidsplan 1990: 52).  

7.2.4.3 Waardevolle cultuurlandschappen
Met waardevolle cultuurlandschappen, een begrip dat voor het eerst in 1975 werd gebezigd,



102 Er is globaal 200.000 hectare gereserveerd om ruimte te hebben voor concrete be-
stuurlijke afspraken over de invulling van 100.000 hectare. Die afspraken moeten
resulteren in een ruimtelijke uitwerking op streekplan- en bestemmingsplanniveau en
in beheersplannen op grond van de Regeling Beheersovereenkomsten van 1988.
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worden landbouwgebieden bedoeld, die landschappelijk bijzonder van aard zijn op grond van
natuurlijke of historische overwegingen. Het Relatienotabeleid is vooral bedoeld voor deze
waardevolle cultuurlandschappen. Beheersgebieden, waarin aangepaste landbouw kan plaats-
vinden en reservaatsgebieden, die voor natuurontwikkeling aan de landbouwbestemming
onttrokken worden, moeten deze gebieden beschermen en bewaren.  

7.2.4.4 Gebieden met specifieke landschappelijke waarden
‘Gebieden met specifieke landschappelijke waarden' moeten in de filosofie van het Natuurbe-
leidsplan worden behouden omdat zij de landschappelijke verscheidenheid in Nederland laten
zien. Wanneer dergelijke gebieden niet worden opgenomen in de EHS en dus ook niet vallen
binnen het regime van de EHS, zal het overheidsbeleid er op gericht zijn om die gebieden te
beschermen. Het gaat daarbij om gebieden met een nog gave kleinschaligheid en om gebieden
met een nog aanwezige openheid. 

7.2.5 De Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
De EHS is bedoeld voor bescherming, behoud en ontwikkeling van de hierboven beschreven
bijzondere natuur- en landschapswaarden. De volgende soorten gebieden worden hierbij
onderscheiden:

7.2.5.1 Kerngebieden
Dit zijn gebieden met bijzondere natuur- en landschapswaarden die van (inter)nationale
betekenis zijn. In de kerngebieden zijn de bestaande natuurterreinen, landgoederen en bossen
opgenomen, samen ongeveer 450.000 hectare. Daarnaast horen beken en hun beekdalen, de
grote rivieren en de grote wateren en alle (potentiële) Nationale Parken in principe tot de
kerngebieden van de EHS.  In de kerngebieden zijn ook de waardevolle cultuurlandschappen
opgenomen, die onder het relatienotabeleid vallen, de zogenaamde relatienota eerste fase met
een totaal van 100.000 hectare. Daarnaast wordt 200.000 hectare opengesteld, de zogenaamde
bruto EHS,  waarbinnen 100.000 hectare , de netto EHS, kan worden aangewezen als Relatie-
notagebied. Dat wordt het relatienotabeleid tweede fase genoemd.102  Voor de kerngebieden
geldt een basisbescherming die grotendeels is vastgelegd in het ruimtelijk beleid van streek-
en bestemmingsplannen. Er wordt vanuit gegaan dat deze basisbescherming geen nieuwe
beperkingen voor menselijke activiteiten inhoudt. Het beleid is er op gericht de periode tussen
de globale gebiedsaanwijzing en de concrete begrenzing tot vijf jaar te beperken. 

7.2.5.2 Natuurontwikkelingsgebieden 
Dit zijn gebieden die bedoeld zijn om uit te groeien tot nieuwe kerngebieden. In de bruto
aanduiding van de EHS hebben de natuurontwikkelingsgebieden een omvang van 150.000
hectare. De uiteindelijke omvang moet zo’n 50.000 hectare zijn. Ook hier is het streven om
binnen vijf jaar tot concrete begrenzing te komen. Zolang er nog geen aparte natuurbeleids-
doelstellingen voor die gebieden zijn vastgesteld,  zal het beleid gericht zijn op het voorko-
men van ongewenste ontwikkelingen, die niet terug zijn te draaien.  Woningbouw,
wegenbouw/infrastructuur, industrie en grotere bebouwingscomplexen zullen daarom ge-
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weerd worden (Natuurbeleidsplan 1990: 86).

7.2.5.3 Verbindingszones
Dit zijn de gebieden die de kerngebieden en de natuurontwikkelingsgebieden met elkaar
verbinden en zo verspreiding van planten en dieren over de gebieden mogelijk maken en
vergemakkelijken. Daar zal de Rijksoverheid rekening mee houden bij het ruimtelijk-  en
inrichtingsbeleid.

7.2.5.4 Bufferzones
Gebieden die de EHS omsluiten en die dienen om negatieve invloeden van buitenaf op de
gebieden in de EHS tegen te gaan, hebben de naam bufferzones gekregen.

Tenslotte wordt onderkend dat de plannen voor realisering van de EHS ingrijpend zijn.
Daarom wordt er veel geschreven over draagvlakvergroting: “Het vergroten van het draag-
vlak is zowel van belang voor de algemene natuurwaarden als voor het tot stand brengen van
de EHS. Van belang hierbij is dat de begrenzing van de kerngebieden en natuurontwikke-
lingsgebieden op zodanige wijze tot stand komt, dat daardoor een vergroting van het draag-
vlak voor het natuurbeleid mede het gevolg is” (Natuurbeleidsplan 1990: 110). 

7.2.6 De ecologische hoofdstructuur en de provinciale overheid: verwerving en beheer
De uitvoering van het Natuurbeleidsplan heeft alleen kans van slagen in nauwe samenwerking
tussen het rijk en de provinciale overheid. Daarbij is een taakverdeling nodig. In het algemeen
zin komt die er op neer dat het beleid van de landelijke overheid vooral geconcentreerd  zal
zijn op de ontwikkeling van de EHS en op gebieden met specifieke landelijke waarden. De
provinciale en gemeentelijke overheden worden geacht initiatieven te nemen waar het gaat
om gebieden met algemene natuur- en landschapswaarden. Maar ook voor het realiseren van
de EHS is nauwe samenwerking tussen de landelijke en de provinciale overheden geboden.
Zo is, naast de streekplannen, de opstelling van provinciale waterhuishoudingsplannen en
provinciale milieubeleidsplannen van cruciale betekenis. Vooral bij de concrete vormgeving
van de EHS door middel van het relatienotabeleid is de inzet van de provinciale overheid
onontbeerlijk. 

Om de EHS te realiseren, wordt in het Natuurbeleidsplan een tweede fase relatienotabeleid
afgekondigd, die uiteindelijk 100.000 ha landbouwgrond een bestemming als  natuurreservaat
(40.000 ha) of een bestemming voor beheerslandbouw (60.000 ha) moet geven. Bij de eerste
fase relatienotabeleid lag die verhouding omgekeerd: 40.000 ha beheersgebied en 60.000 ha
reservaatsgebied. De aankoop van landbouwgronden vindt plaats met het instrumentarium dat
is ontwikkeld in de relatienota. In de Regeling Beheersovereenkomsten 1988 (RBO 1988)
wordt de verwerving en het beheer van de landbouwgronden geregeld.  Op grond van  deze
regeling worden reservaten en beheersgebieden aangewezen. De aanwijzing gebeurt door de
vaststelling van een beheersplan door het Dagelijks Bestuur (Gedeputeerde Staten) van een
provincie.  Het beheersplan bevat een gebiedsbegrenzing,  de beheersdoelstellingen en de
beheerspakketten voor de gebieden. Boeren krijgen de gelegenheid om beheersovereenkom-
sten te sluiten voor een of meer van die beheerspakketten. Een onderdeel van de RBO 1988 is
de bergboerenregeling, die is gebaseerd op de EG-Richtlijn van 28 april 1975. Die gaat vooral
over landbouw in bergstreken. Op grond van deze richtlijn kunnen  in de daarvoor aangewe-
zen gebieden boeren een standaardvergoeding per hectare ontvangen als tegemoetkoming
voor het werken in een gebied waar de natuur het werken moeilijk maakt. In de relatienotage-



103 Het project Wadden wordt gezien de bijzondere positie - het Waddengebied is be-
grensd door een aparte PKB-procedure - hier niet verder vermeld. Datzelfde geldt
voor het thematische project Wetlands.
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bieden is deze vergoeding altijd onderdeel van de beheersvergoeding. Voor het omzetten van
landbouwgronden in natuur is een begrenzingsprocedure nodig. Ook hier speelt de proviciale
overheid een centrale rol. In deze procedure wijst het ministerie van Landbouw, Natuur en
Visserij een aantal hectares toe aan een provincie. Het lokaliseren en begrenzen is een verant-
woordelijkheid van de provinciale besturen. Gedeputeerde Staten  moeten er op toezien dat de
natuurontwikkelingsprojecten ingebed worden in streek- en bestemmingsplannen.

Elke provincie kent een aankoopplan. Rijk, provincie en de betrokken organisatie stellen
daarin vast welke gebieden in een provincie in aanmerking komen voor verwerving en welke
instantie dan verwerving en beheer gaat doen. De aankoop wordt voor 100% gefinancierd
door rijks- en provinciale subsidies. De provincies subsidiëren alleen aankopen door provinci-
ale landschappen en door de Vereniging tot behoud van  Natuurmonumenten. Beheer van
reservaten gebeurt aan de ene kant door de overheid. Staatsbosbeheer is dan de beherende
instantie. Aan de andere kant kan het beheer in handen zijn van particuliere natuurbescher-
mingsorganisaties zoals de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, of van provinciale
landschappen zoals bijvoorbeeld It Frsyke Gea  in Friesland.

Naast het relatienotabeleid is de Landinrinrichtingswet van belang voor de realisering van de
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Landinrichting kan ook een rol spelen bij
instandhouding en beheer van kerngebieden, bij de realisering van bufferbeleid en bij het
beleid voor gebieden met specifieke landschappelijke waarden. Het landinrichtingsinstrument
is vooral belangrijk voor gebieden met een complexe inrichtingsproblematiek. Daarbij gaat
het niet alleen om verwerving van reservaten en gronden voor natuurontwikkeling maar om
verbetering van de waterhuishoudkundige situatie en de eventueel noodzakelijk verplaatsing
van boerderijen.  In de Landinrichtingswet, die is bedoeld ter verbetering van de inrichting
van het landelijk gebied overeenkomstig de functies daarvan die in de ruimtelijke ordening
zijn aangegeven, spelen provinciale besturen een belangrijke rol.

7.2.7 Projecten in het Noorden103

De volgende plannen zijn in de vorm van projecten in het Natuurbeleidsplan voor Drenthe en
Friesland aangegeven:

1. Beken en beekdalen:
a. Het beekdalsysteem ZO-Friesland (Tjonger- en Lindevallei);
b. De Drentse beekdalen (Vledder en Wapserveense Aa, de Ruiner Aa, de Mars- en Wester-

stroom, de Hunze, het Oude Diep, de Drentsche Aa, de Elperstroom)
Bij beide projecten heeft het ministerie van LNV het initiatief en werken o.a. de provincies
mee. 

2. Hogere zandgronden
a.  Noord-Drenthe. Het project is gericht op nadere planvorming om belangrijke natuur- en

landschapswaarden te behouden met inachtneming van de agrarische bedrijvigheid.
Het ministerie van LNV heeft het voortouw en  o.a. de provincie werkt mee.



104 Genoemd worden verder: Structuurnota Landbouw, Kiezen voor Recreatie, Onderne-
men in toerisme, Nota Landschap, Bosbeleidsplan, vissen naar Evenwicht en de Nota
Jacht- en Wildbeheer. 
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3. Hogere zandgronden
a. Regeneratie Hoogvenen, waaronder Bargerveen (Drenthe), Fochteloërveen (Drenthe-

Friesland)
Het project is er op gericht om de hoogveenkernen op de hoge zandgronden veilig te stellen
en de veenvorming (weer) op gang te krijgen.
Het ministerie van LNV heeft het voortouw.

5. Laagveengebied
a. Bestaande laagveenmoerassen, het gebied van de Oude Venen nabij Grouw. Het project

moet uitmonden in aanbevelingen voor inrichting en beheer van de bestaande laagveen-
moerassen.:

Het ministerie van LNV heeft het voortouw.

b. Nieuwe laagveenmoerassen in o.a. Noord-Nederland, (het gebied ten zuiden van de Oude
Venen). Het project moet uitmonden in nadere planvorming voor natuurontwikkeling rond
belangrijke moerascomplexen in de moeraszone die in de Vierde Nota over de Ruimtelijke
Ontwikkeling de ‘natte as’ wordt genoemd

Het voortouw ligt bij het ministerie van LNV met medewerking van o.a. de provincie.

7.3 Het Structuurschema Groene ruimte (SGR) 1993:  wettelijke verankering en nationa-
le afstemming

30 juni 1993 verschijnt het derde deel van de planologische kernbeslissing (PKB) over het
landelijk gebied. In het Natuurbeleidsplan was een dergelijke PKB onder de naam Structuur-
schema Natuur en Landschapsbehoud al aangekondigd. Het structuurschema heeft nu de
naam Structuurschema Groene Ruimte gekregen met als ondertitel Het landelijk gebied de
moeite waard. Het eerste deel daarvan, het ontwerp, was op 13 oktober 1992 aan de Tweede
en Eerste Kamer toegezonden door de verantwoordelijke bewindslieden Bukman (minister
van LNV), Gabor (staatssecretaris van LNV) en Alders (minister van VROM). Het derde deel
is het Kabinetsstandpunt dat verschijnt samen met het tweede deel, waarin de reacties op het
eerste deel gebundeld zijn.  In het Kabinetsstandpunt staan de doelstellingen en hoofdlijnen
van het nationale ruimtelijke beleid dat van toepassing is op het landelijk gebied. Er worden
min of meer concrete uitspraken gedaan over de gewenste ontwikkeling van land- en tuin-
bouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, bosbouw en  visserij en over de
gewenste afstemming en samenhang tussen deze verschillende sectoren. Het nieuwe Struc-
tuurschema zal, na parlementaire goedkeuring, in de plaats komen van de in 1986 vastgestel-
de Structuurschema’s Natuur- en Landschapsonderhoud, Landinrichting en Openluchtrecrea-
tie.Met het Structuurschema Groene Ruimte wordt concrete invulling gegeven aan onder
andere het Natuurbeleidsplan.104. Het  Structuurschema moet, met het oog op de ruimtelijke
gevolgen,  zorgen voor afstemming tussen de verschillende nota’s en plannen.Als een van de
ingrijpendste opgaven daarvoor wordt de herijking van de verhouding tussen landbouw en
natuur genoemd. 
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Bij de plannen voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de
Europese Unie wordt steeds meer aandacht geschonken aan de taak die de landbouw heeft op
het gebied van milieu en van de plattelandssamenleving. De ontwikkelingen van de General
Agreement on Tariff and Trade (GATT), de versterkte belangstelling, ook in eigen land, voor
milieu, natuur en landschap en de verkenning van perspectieven voor landelijke gebieden,
zoals beschreven in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR),
Grond voor keuzen (WRR, 1992) vragen daarnaast om bezinning over de toekomst van het
landelijk gebied. Voor het Kabinet staat de vraag centraal hoe het milieubeleid en het natuur-
en landschapsbeleid op effectieve wijze kunnen worden geïntegreerd met het landbouwbeleid.
Eén van de mogelijkheden daarvoor kan het verlenen van inkomenstoelagen aan landbouwers
zijn die (extra) meewerken aan het milieu- en natuur- en landschapsbeleid, de zogenaamde
‘cross-compliance’ (SGR 1993, deel 2).  De meningen over het grondgebruik, en vooral over
het onttrekken van grond aan de landbouw voor natuurontwikkeling, staan bij de verschillen-
de belangengroepen recht tegen over elkaar, zoals uit de reacties op het eerste deel van het
Structuurschema Groene Ruimte blijkt. De Landbouworganisaties wijzen op de grote inspan-
ningen van de boeren sector voor milieu, natuur en landschap. Juist uit milieu-oogpunt is
extensivering van de landbouw nodig; het onttrekken van grond aan de landbouw zien zij dan
ook  als een fors probleem. Natuur- en milieuorganisaties verwijzen daarentegen juist naar het
rapport Grond voor keuzen van de WRR, dat stelt dat in de toekomst veel overtollige land-
bouwgrond zal vrijkomen door hervorming van het Europese landbouwbeleid. Herstructure-
ring van de landbouw is nodig, vinden de natuur- en milieuorganisaties, daarbij moet ook
inkrimping en sanering van de landbouw aan de orde komen. Vrijkomende landbouwgrond
kan, volgens hen, met name voor extra natuurgebieden worden gebruikt. In antwoord zegt het
Kabinet dat tot het jaar 2000 het beslag op de ruimte groot zal blijven door de noodzakelijke
extensivering van de landbouw en door de ruimtelijke aanspraken voor bos, natuur, recreatie,
verstedelijking, infrastructuur en bedrijvigheid. Door extra aandacht voor de ontwikkeling
van het landelijk gebied zijn er, volgens het Kabinet, nieuwe mogelijkheden voor de boeren in
de sfeer van beheer van natuur,- landschaps- en recreatiewaarden.

In dat kader is het ook nodig om via een PKB de ruimtelijke ontwikkelingen zo te sturen dat
het beleid voor de EHS kan worden uitgevoerd. Het richtinggevend kader voor het Structuur-
schema Groene Ruimte blijft, zoals ook in het Natuurbeleidsplan werd aangekondigd, de
Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra (Vinex), het Nationaal Milieubeleidsplan en
de Derde Nota Waterhuishouding. Van essentieel belang hiervoor is het hoofdstuk “Koersbe-
paling Landelijke Gebieden” uit de Vinex.  De status van de PKB heeft daarnaast in ieder
geval tot gevolg dat provincies en gemeenten rekening moeten houden met de beleidsuitspra-
ken in de PKB en dat zij die moeten vertalen in hun streek- en bestemmingsplannen.

7.3.1 Het doel; duurzame ontwikkeling en nationale afstemming
Het Structuurschema Groene Ruimte kent de volgende hoofddoelstelling:
“Met het oog op een duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig ruimtegebruik in
het landelijk gebied worden concrete maatregelen getroffen en acties ondernomen op de korte
en middellange termijn die tot doel hebben om:
- voldoende ruimte te bieden voor het voortbestaan dan wel het ontwikkelen van de verschil-

lende groene functies in het landelijk gebied,
- en daarbij de identiteit en gebruikswaarde van het landelijk gebied in zijn geheel zo goed

mogelijk te behouden of te ontwikkelen.”
Het begrip duurzaamheid wordt in het Structuurschema Groene Ruimte opnieuw geformu-



105 De tekst over duurzaamheid in deel 3 is nagenoeg gelijk aan die uit deel 1. 

106 Daarvoor wordt de term gebiedsspecifieke omstandigheden gebruikt, die in het
Structuurschema als volgt wordt omschreven: “In een beperkt aantal gevallen roept
de samenloop van verschillende sectorale invalshoeken zodanige spanning op dat
regiospecifieke uitspraken nodig zijn om de hoofdlijnen van beleid te realiseren”
(SGR, deel 3, 1993: 15).

107  Daarvoor biedt het SGR verschillende mogelijkheden:
1. volledige afweging. Een volledig afgewogen uitspraak wil zeggen dat het Rijk

aan de andere overheden vraagt de uitspraak zonder nadere afweging over te
nemen in hun ruimtelijke plannen; 

2. globale afweging. Een globaal afgewogen uitspraak wil zeggen dat het rijk van
de andere overheden een nadere afweging vraagt;

3. indicatieve aanduiding. Deze geeft de plaats aan waar het gebied, de 'legenda-

97

leerd, waarbij het oppositiepaar natuur en economische ontwikkeling nogal gekunsteld naast
elkaar wordt gezet: “Duurzaamheid in de ruimtelijke ordening betekent dat het ruimtegebruik
een toekomstwaarde heeft en dat de invloed van de gebruiksfuncties op de kwaliteit van
milieu en water zodanig is dat er sprake is van duurzame instandhouding en ontwikkeling van
het fysieke (productie)milieu als natuurlijke hulpbron en dat recht wordt gedaan aan de
intrinsieke waarden van planten, dieren en ecosystemen. Duurzaamheid kent naast een
ruimtelijk en milieu-aspect ook een sociaal-economisch aspect. Dit aspect refereert aan het
belang van een redelijke levensstandaard en maatschappelijk verantwoorde leef- en werkom-
standigheden. Goede economische vooruitzichten zijn een belangrijke motor voor vooruit-
gang en welzijn. Anders komt de vitaliteit van het landelijk gebied onder druk te staan” (SGR,
deel3, 1993: 16).105 Van het heldere en vérgaande duurzaamheidsbegrip uit het Natuurbeleids-
plan is dan weinig meer over.

In het Kabinetsstandpunt wordt geconstateerd dat afstemming op nationaal niveau is geboden
om recht te doen aan de eisen die vanuit verschillende sectoren aan het ruimtegebruik worden
gesteld. Dat is uitgewerkt in de volgende thema’s. Hier worden alleen die thema’s vermeld
die in de noordelijke provincies van toepassing kunnen zijn: 
* waardevolle cultuurlandschappen, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van het

landelijk gebied in gebieden waar spanning is tussen behoud en ontwikkeling van enerzijds 
natuur, landschap en recreatie en anderzijds landbouw;

* bufferbeleid voor de EHS, waarbij het gaat om het veiligstellen van de EHS tegen invloe-
den van buitenaf, in het bijzonder tegen verdroging en vermesting;

* veenweidegebieden, gericht op het doorbreken van de spanning tussen de ontwikkelings-
mogelijkheden voor de landbouw aan de ene kant en natuur en landschap aan de andere
kant.

Maar in het Structuurschema Groene Ruimte wordt ook erkend dat een dergelijke afstemming
in sommige gevallen106 niet op nationaal niveau kan gebeuren maar dat besluitvorming op
regionaal niveau het beste is. Daarom wordt in de PKB aangegeven op welke onderdelen de
rijksoverheid al een definitief besluit heeft genomen en op welke onderdelen een nadere
invulling of begrenzing door andere overheden moet plaatsvinden en welke bestuurlijke en
instrumentele inzet van die andere overheden en van de particuliere sector wordt verwacht.107



eenheid', ongeveer ligt. Andere overheden kunnen een nadere aanduiding
geven;

4. globale begrenzing. Wanneer er wordt gesproken over globale begrenzing
wordt aan de lagere overheden een nadere begrenzing gevraagd binnen de ruwe
lijnen van de aangegeven globale begrenzing;

5 limitatieve legenda-eenheid. Het Rijksbeleid beperkt zich tot de genoemde
gebieden. Er kunnen geen nieuwe gebieden worden opgevoerd.

108. In de eerste fase van het Relatienotabeleid werd in totaal 100.492 hectare cultuur-
grond vrijgegeven voor reservaats- en beheersgebieden. Daarvan kreeg Groningen
6.334 ha, Friesland 13.000 ha en Drenthe 10.754 ha.
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7.3.2 Uitvoering: flankerend beleid, strategische groenprojecten en financiën
De rijksoverheid wil  zoveel mogelijk op vrijwillige basis gronden te verwerven. Er wordt
daarom flankerend beleid ingezet om acceptatie van beleid en bevordering van verkoop van
landbouwgrond te ondersteunen. De gebieden waar grond moet worden aangekocht zullen
daarom ruim worden begrensd zodat bij de definitieve aankoop onderhandeld kan worden
over (de grootte van) het precieze gebied. Ook zal er een vergoeding komen voor verplaatsing
van landbouwbedrijven die hun grond hebben verkocht.

In het Structuurschema Groene Ruimte wordt 99.508 hectare cultuurgrond vrijgegeven voor
de tweede fase relatienotabeleid (reservaten en beheersgebieden) en 50.000 hectare voor
natuurontwikkelingsgebieden. Er is een onderverdeling voor provincies gemaakt die er voor
Drenthe en Friesland als volgt uit ziet: 

Relatienota 2e fase108 natuurontwikkeling
Friesland 9.000 5.580
Drenthe 7.800 2.610
Het is de bedoeling dat de hectares uit de tweede fase relatienotabeleid  door de provincies
voor minimaal 90% binnen de EHS in die provincies worden toegepast. De overige hectares,
(10% van de per provincie verdeelde hectares), kunnen buiten de EHS worden ingezet in
veenweidegebieden, inzijggebieden van ondiep grondwater rondom kerngebieden van de EHS
en de in de provinciale natuurbeleidsplannen aangeduide gebieden. In het licht van een
landelijk te realiseren verhouding tussen beheersgebied en reservaatsgebied van 50-50 pro-
cent van de totale 200.000 hectare, zijn begin 1993 streefgetallen voor de oppervlakte reser-
vaatsgebied per provincie vastgesteld. De definitieve verdeling zal begin 1994 moeten wor-
den vastgesteld (SGR, deel 1: 1992).

In het Structuurschema Groene Ruimte wordt een nieuw begrip geïntroduceerd: de strategi-
sche groenprojecten. Samen met de al eerder in het Natuurbeleidsplan genoemde waardevolle
cultuurlandschappen, worden de strategische groenprojecten tot de bijzondere gebieden
gerekend. Bij de waardevolle cultuurlandschappen krijgen de regionale overheden zelf de
ruimte om het beleid vorm te geven, om ‘maatwerk’ te leveren met het oog op het samengaan
van landbouw, natuur en recreatie. Bij de strategische groenprojecten staat het vormen van
goed voor hun taak berekende bestuurlijk platforms centraal die in hoog tempo de geplande
grootschalige functieverandering moeten kunnen realiseren..

In het Structuurschema Groene Ruimte is structureel voorzien in aanvullende financiering



109 Daarmee wordt bedoeld: “Het instandhouden en herstel van een zo natuurlijk moge-
lijke verscheidenheid aan in het wild levende plant- en diersoorten als elementen van
de eco-systemen, waarvan zij deel uitmaken” (SGR deel 1, 1992, hoofdstuk Ruimte-
lijk beleid per sector).
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voor grondverwerving, inrichting en beheer. Daarnaast is het de verwachting dat door het
nieuw in te stellen Groenfonds via leningenconstructies de grondaankoop kan worden ver-
sneld. De uitvoeringstermijn van belangrijke onderdelen van de EHS zou hiermee kunnen
worden teruggebracht van 30 jaar naar  25 jaar. In het Structuurschema Groene Ruimte wordt
er van uitgegaan dat een aanzienlijk deel van de natuurontwikkeling (ca 18.000 ha) al  in 15
tot 20 jaar gerealiseerd kan worden. 

7.3.3 Uitwerking van het Natuurbeleidsplan en gevolgen voor het noorden
In het Structuurschema Groene Ruimte wordt een andere systematiek en een deels andere
begrippen gebruikt dan in het Natuurbeleidsplan, zoals uit het volgende schema blijkt.

Natuurbeleidsplan Structuurschema Groene Ruimte

algemene natuur- en landschapswaarden algemene natuurwaarden en algemene
landschapskwaliteit

bijzondere natuur- en landschapswaarden
(EHS)

natuur binnnen de EHS

waardevolle cultuurlandschappen waardevolle cultuurlandschappen

gebieden met specifieke landschappelijke
waarden

het specifieke landschapsbeleid

strategische groenprojecten

In het Structuurschema Groene Ruimte worden daarnaast thema's uitgewerkt die van zo’n
groot belang worden geacht voor het landelijk gebied dat ruimtelijke afstemming noodzake-
lijk is. Voor het noorden gaat het daarbij om het bufferbeleid voor de EHS en de veenweide-
gebieden.

Hieronder worden al deze thema’s voor het noorden uitgewerkt en waar dat van toepassing is,
zal ook worden vermeld hoe de reacties zijn op de voorstellen.

7.3.3.1 Algemene natuurwaarden en algemene landschapskwaliteit; soortenbeleid
Om de de algemene natuurwaarden te beschermen en zo nodig te herstellen, is het zogenaam-
de soortenbeleid109 van belang. Dat speelt gedeeltelijk in Friesland, waar gebieden, die
belangrijk zijn voor weidevogels, de kwetsbare ganzensoorten en de wilde en kleine zwanen,
globaal zijn  aangegeven. Voor de weidevogelgebieden binnen de EHS geldt de basisbescher-
ming van de EHS. Daarbuiten moet het beleid gericht zijn op het zorgen voor rust, openheid
en voldoende foerageergelegenheid. Friesland heeft de taak gekregen om die voor de vogels
belangrijke gebieden nader af te wegen, te begrenzen en op te nemen in het streekplan met de
bijbehorende planologische bescherming. Ook is de provincie gevraagd te bepalen waar
verder het weidevogelbeleid kan worden toegepast. Daarbij moet rekening worden gehouden



110 De aanwezigheid van een zwaarwegend belang zal op basis van een voorafgaand
onderzoek moeten worden vastgesteld. Hierbij zal tevens moeten worden nagegaan
of aan dit belang niet op andere wijze of elders tegemoet kan worden gekomen (SGR
1993, deel 3: 134).
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met de beheers- en reservaatsgebieden buiten de EHS, waar het beheer mede is gericht op
behoud en ontwikkeling van weidevogelpopulaties.

7.3.3.2 Natuur binnen de EHS
Het beleid is gericht op het zo spoedig mogelijk begrenzen van de EHS. De EHS is globaal
afgewogen. De kern- en natuurontwikkelingsgebieden zijn door de Rijksoverheid aangegeven
met een globale begrenzing. De verbindingszones zijn indicatief aangegeven. Het rijk en de
provincies zijn overeengekomen om binnen de periode 1991 - 1996 een zo groot mogelijk
deel van de natuurontwikkelingsgebieden concreet te begrenzen. Ook zal in die periode voor
landbouwgronden binnen de kerngebieden, de concrete gebiedsbegrenzing in het kader van de
relatienota tweede fase worden afgerond. Met het oog op de bestuurlijke en ecologische
vertaling van deze delen van de EHS, zijn de gebieden ruimer op de kaart aangegeven dan het
aantal feitelijk te begrenzen hectares. Voor het instandhouden van de kerngebieden geldt een
basisbescherming. Ingrepen in de kerngebieden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan
worden niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang110.
De basisbescherming voor natuurontwikkelingsgebieden is gericht op het voorkomen van
onomkeerbare ingrepen. Dat betekent dat in natuurontwikkelingsgebieden de volgende
activiteiten niet worden toegestaan:
- woningbouw;
- wegenbouw / infrastructuur;
- industrie;
- grotere bebouwingscomplexen;
- peilverlaging op veengronden in laagveengebieden en beekdalen;
- nieuwvestiging van agrarische bedrijven, tenzij dit van belang is voor het beheer van het

gebied.
Ingrepen in de natuurontwikkelingsgebieden of in de onmiddellijke nabijheid daarvan worden
niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Voor de
gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden geldt het beschermingsbeleid van de kerngebie-
den.

In het kader van de EHS worden er ook voorstellen gedaan tot uitbreiding van het aantal
Nationale Parken. Voor Drenthe en Friesland gaat het om:
- het Drentse Aa-gebied;
- de Oude Venen (Friesland);
- het Drents-Friese Woud.

7.3.3.3 Waardevolle cultuurlandschappen
Waardevolle cultuurlandschappen worden omschreven als gebieden met belangrijke natuur-
en landschapswaarden, waar de landbouw in economische zin een dragende rol speelt. Voor
die gebieden moet een geïntegreerde aanpak worden ontwikkeld, zodat belangrijke natuur- en
landschapswaarden samen kunnen gaan met duurzame land- en bosbouw. In opdracht van de
rijskoverheid moeten de provincies, de betrokkenen en hun organisaties in de als waardevolle



111 De kern voor het rijksbeleid voor waardevolle cultuurlandschappen is dat het Rijk de
provincies uitnodigt om samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en individuele burgers een toekomstperspectief, of gebiedsperspectief, 
voor het gebied op te stellen. In tegenstelling tot gebiedsvisies, die sectoraal van aard
zijn, zijn gebiedsperspectieven integraal van opzet; alle belangen en functies worden
daar met elkaar in evenwicht gebracht. In dat gebiedsperspectief moet de begrenzing
van het gebied staan, moet een visie op de gewenste ontwikkeling worden gegeven,
moet een concreet activiteitenplan zijn ontwikkeld en moet een raming zijn gemaakt
van de uitvoeringskosten voor de eerste vijf jaar. Het rijk toetst de gebiedsperspectie-
ven aan het Rijksbeleid alvorens over de inzet van rijksmiddelen te beslissen. Provin-
cies kunnen zelf bepalen of zij een bestaand plan als gebiedsperspectief willen
beschouwen of dat zij een nieuw gebiedsperspectief ontwikkelen.

112 Uit de toelichting blijkt dat selectie van gebieden met het kenmerk behoud karakte-
ristieke openheid ook gemaakt is met het oog op eventuele bedreiging van die gebie-
den. Het Kabinet vond dat dat voor de noordelijke kuststreken niet het geval was
maar nodigde uitdrukkelijk de lagere overheden uit om in hun ruimtelijk beleid die
karakteristieke openheid te beschermen. (SGR 1993, deel 3: 141). 
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cultuurlandschap aangewezen gebieden, gezamenlijk een toekomstperspectief111 opstellen.
Dat perspectief moet gericht zijn op geïntegreerde, duurzame ontwikkeling van de gebieden
en moet door middel van een projectmatige aanpak dichterbij gebracht kunnen worden. In
Friesland is Zuidwest-Friesland (Gaasterland) als waardevol cultuurlandschap aangewezen en
in Drenthe, Noord-Drenthe. Beide gebieden zijn volledig afgewogenen en indicatief weerge-
geven.

De aanwijzing van Zuidwest-Friesland als waardevol cultuurlandschap stuit in dat gebied op
grote bezwaren. Er worden demonstratieve acties gehouden met meer dan 300 deelnemers. De 
gewestelijke raden van Groningen en Drenthe van het Landbouwschap staan afwijzend
tegenover het idee van het waardevolle cultuurlandschap: het heeft geen duidelijk toegevoeg-
de waarde,  het is financieel onvoldoende onderbouwd en het leidt tot verwarring bij de
landbouwsector. Maar het Nederlands Agrarisch Jongerenkontakt staat positief tegenover het
idee van boeren als economische dragers en beheerders van waardevolle cultuurlandschappen,
wanneer dat tenminste geen belemmeringen voor de landbouw met zich meebrengt.

7.3.3.4 Het specifieke landschapsbeleid
Het specifieke landschapsbeleid is  gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van nationale
landschapspatronen, bestaande landschapskwaliteit en karakteristieke openheid. De gebieden
waarvoor het kenmerk behoud karakteristieke openheid geldt, zijn door het rijk indicatief
aangegeven en de beleidsuitspraken zijn globaal afgewogen. In het noorden heeft alleen
Zuidwest-Friesland dit kenmerk gekregen.112 Aan provincies en gemeenten is de taak om die
openheid veilig te stellen in streek- en bestemmingsplannen.

7.3.3.5 Strategische Groenprojecten
Het Kabinet spreekt in het Structuurschema Groene Ruimte uitdrukkelijk zijn bijzondere 
verantwoordelijkheid uit  voor de realisering van grote natuurontwikkelingsgebieden. Het
Kabinet acht dat van strategisch belang voor het slagen van het beleid. Om de gewenste
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natuur te realiseren, worden drie zogenaamde natuurdoeltypen onderscheiden:
1. Nagenoeg natuurlijk
Hier is een ongestoord verloop van natuurlijke processen nodig. Daarvoor is een eenmalige
inrichting van het gebied noodzakelijk. Het beheer moet gericht zijn op het tegengaan van
negatieve invloeden.
2. Begeleid natuurlijk
Menselijke beïnvloeding is nodig om de gewenste natuurlijke processen te ontwikkelen,
bijvoorbeeld begraasde kwelders. Ook hier gaat het om een eenmalige inrichting en om
beheer dat schadelijke effecten tegengaat.
3. Half natuurlijk
Bestaande plant- en diersoorten moeten in stand worden gehouden door specifieke vormen
van beheer.

Om de strategische groenprojecten te realiseren wordt het instrument landinrichting het meest
geschikt geacht. Voor het verwerven van de grond wordt een aankoopgebied aangewezen dat,
net als bij de EHS, groter is dan het uiteindelijk te verwerven gebied. De strategische groen-
projecten zijn indicatief en limitatief aangegeven. De posities zijn globaal afgewogen door de
rijksoverheid. In Friesland is als strategisch groenproject aangewezen het gebied de Groote
Wielen / Oude Venen, waar als globale taakstelling 1.500 hectare nieuwe natuur moet worden
gerealiseerd, van het natuurdoeltype ‘begeleid natuurlijk’.

Meer dan 2000 insprekers hebben in drie actie-bijeenkomsten laten weten fel tegen de aanleg
van een moerasgebied met internationale allure in het gebied Groote Wielen / Oude Venen te
zijn. Het zou de werkloosheid in dat gebied bevorderen en de leefbaarheid van het platteland
nog verder verminderen. Het zou een negatieve invloed hebben op de prijzen van de land-
bouwgronden en door grond aan de landbouw te onttrekken, zou de (ongewenste) intensive-
ring van de veehouderij weer toenemen. Ook de watersportrecreatie zou door de plannen in de
knel komen. Bovendien wordt de vrees geuit dat door de voorgestelde wijziging in beheer, de
weidevogelpopulatie negatieve effecten zal ondervinden. Insprekers wijzen daarnaast nog op
de ontstane bestuurlijke chaos; volgens hen is er zo langzamerhand een enorme hoeveelheid
plannen voor het gebied waar niemand meer wijs uit kan worden. In antwoord onderkent het
kabinet dat dit project Groote Wielen / Oude Venen deel uitmaakt van het zogenaamde
blauwe zone gebied in Friesland. Inmiddels is daar een aanzet gegeven voor de invulling van
een samenhangend beleid voor landbouw, recreatie en natuur. Het project Groote Wielen /
Oude Venen past daar, volgens het Kabinet, op zich goed in. Het Kabinet is van mening dat in
dit gebied nu invulling van de EHS moet plaatsvinden. Gestreefd wordt naar een uitbreiding
van de natuurgebieden met min. 1.500 ha met het accent op het laagveencomplex de Oude
Venen. Daarnaast zijn in het blauwe-zone-gebied landbouwkundige verbeteringen mogelijk
en kunnen, in het kader van het beleid voor nat Nederland, verbeteringen in de infrastructuur
voor de watersport worden ondersteund (SGR 1993, deel 2: 173).

7.3.3.6 Bufferbeleid voor de EHS
Het bufferbeleid moet er voor zorgen dat de bestaande of de zich ontwikkelende  natuur
binnen de EHS niet kan worden aangetast. Dat kan door samenhangende maatregelen te
nemen in de rand van de EHS of daarbuiten in de zogenaamde buffergebieden. Voor de
uitwerking van het bufferbeleid moeten gebiedsvisies worden opgesteld waarin wordt aang-
egeven welke natuur wordt nagestreefd in het betrokken EHS-gebied en welke verstorende
effecten daarom moeten worden voorkomen.  De gebiedsvisies, die in 1996 klaar moeten zijn,



113 Het gaat hier om 28 gebieden die op grond van de volgende criteria zijn geselec-
teerd:
- van (inter)nationale betekenis;
- groot aaneengesloten, reeds gerealiseerd natuurgebied;
- sprake van duidelijke externe beïnvloeding;
- sprake van (dreigende) onomkeerbare negatieve beïnvloeding van de EHS;
- structurele en effectieve aanpak is mogelijk.
(SGR 1993, deel 3:35)

114 Een ROM-gebied (Ruimtelijke Ordening en Milieu-gebied) is een gebied waarvoor
geïntegreerd, gebiedsgericht, ruimtelijk- en milieubeleid geldt. Het ROM-beleid is
geïntroduceerd in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening van 1988 en het is bedoeld
als een projectmatige aanpak voor gebieden waar veel moet gebeuren om de milieu-
vervuiling tegen te gaan of om de bestaande kwaliteit van het milieu op peil te
houden.  

115. Ook het Drentse Fochteloërveen staat in de Vinex vermeld als ROM-gebied.
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moeten ook beschrijven welke maatregelen nodig zijn om het gewenste beleid te realiseren.
Ook hier vraagt de rijksoverheid de medewerking van de provincies. Voor de grote, belangrij-
ke onderdelen113 van de EHS worden de provincies verzocht het bufferbeleid uit te werken.
Dat zijn in Drenthe en Friesland:
- het strategisch groenproject Groote Wielen / Oude Venen;
- het waardevolle cultuurlandschap Noord-Drenthe;
- het ROM-project114 Zuidoost-Friesland (Fochteloërveen en Tjonger- en Lindevallei);
- Midden-Friesland (Akmarijp, De Deelen);
- Fochteloërveen115 (Drentse deel).

Het ROM-project Zuidoost-Friesland trekt de nodige insprekers waaronder Het Waterschap
Tjonger-Compagnonsvaarten, de gewestelijke raad Friesland van het Landbouwschap en de
stuurgroep van het ROM-project Zuidoost-Friesland. Zij vinden dat er nu een te grote onze-
kerheid is gekomen voor het ROM-project en dat het Rijk veel meer aandacht moet besteden
aan de financiering en aan de landinrichtingsinstrumenten. Mocht dat niet gebeuren dan zal de
georganiseerde landbouw niet bereid zijn om actief mee te werken aan de begrenzing van de
EHS.

7.3.3.7 Veenweidegebieden
Veenweidegebieden zijn weidegebieden met een hoge waterstand en een heel eigen verkave-
ling. Ze vervullen een belangrijke functie voor landbouw, natuur, landschap, recreatie en
sport- en beroepsvisserij. De veenweidegebieden zijn in drie categorieën verdeeld: 
- veenweidegebieden met accent landbouw;
- veenweidegebieden met accent landbouw en natuur;
- veenweidegebieden met accent natuur. 
Het beleid voor de veenweidegebieden is gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van 
duurzame landbouw en het in stand houden en realiseren van de karakteristieke natuur- en
landschapswaarden. In enkele veenweidegebieden is het streven gericht op vergroting of
ontwikkeling van moerasgebieden. Deze gebieden zijn opgenomen als strategische groenpro-



116 Genoemd worden Zuidwest-Friesland, Wymbritseradeel, Echtener en Groote Veen-
polder, Wolvega, Lage Midden, De Veenpolders en Sneek-Joure.

117 Voor veenweidegebieden met het accent landbouw worden er twee mogelijkheden
gegeven:
a. wanneer de landbouwkundige productie-omstandigheden goed zijn en er spra-

ke is van een hoge veebezetting, zal het realiseren van de natuurfunctie gebeu-
ren door grond te onttrekken aan de landbouw ten behoeve van reservaatsvor-
ming. Als er sprake is van slechtere productie-omstandigheden zullen beheers-
gebieden worden aangewezen.

b. waneer de veebezetting laag is, zal het realiseren van de natuurfunctie gebeu-
ren door natuurbeheer (met name bescherming weidevogels) in te passen in de
agrarische bedrijfsvoering. Er zullen dan omvangrijke beheersgebieden worden
aangewezen. Aanvullend kunnen nog reservaten worden gerealiseerd.
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jecten. De veenweidegebieden zijn door de rijksoverheid globaal afgewogen en indicatief
aangegeven.  Voor het Noorden gaat het om een gebied vanaf Midden-Friesland tot en met
delen van Zuidwest-Friesland. In deel 1 van het Structuurschema Groene Ruimte wordt dit
gebied gekarakteriseerd als een gebied met lage veebezetting (SGR, deel 1, 1992: 25). 116

Daarom wordt daar gestreefd naar een ruime inpassing van natuurwaarden in de agrarische
bedrijfsvoering, en dan vooral naar bescherming van weidevogels. In deel 3 van het Struc-
tuurschema Groene Ruimte valt dit hele gebied onder de categorie veenweidegebied met
accent landbouw.117 In het gebied Groote Wielen / Oude Venen in het Lage Midden van
Friesland wordt een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd, dat gericht is op behoud, herstel
en uitbreiding van het bestaande laangveencomplex (laagveenmoeras). Dat gebied is als een
strategisch groenproject aangemerkt.  

Er zijn bezwaren in Friesland tegen de onttrekking van grond aan de landbouw. Dat zou tot
negatieve effecten leiden als kapitaalvernietiging van landbouwbedrijven, stijging van de prijs
van de landbouwgrond, verlies van arbeid, ongewenste intensivering van de veehouderij en
vergroting van het mestprobleem. Het Landbouwschap vindt dat er te weinig maatregelen
voor de landbouw worden genomen en vreest dat de geplande moerasvorming zal leiden tot
verplaatsing van (beschermde) weidevogelgebieden naar gebieden die die bescherming (en
dus belemmering voor de landbouw) tot nu toe niet kennen.

7.4 De toekomst

In juli 2000 verscheen bij het ministerie van LNV de nota Natuur voor mensen, Mensen voor
natuur als opvolger van het Natuurbeleidsplan uit 1990. Waar het Natuurbeleidsplan als
richtinggevend was bedoeld voor het Nationaal Milieubeleidsplan, het Nationaal
Milieubeleidsplan-plus, de Derde Nota Waterhuishouding en de Vierde Nota Ruimtelijke
Ordening, moet deze nota de bouwstenen leveren voor het tweede Structuurschema Groene
Ruimte dat in december 2001 wordt verwacht en de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het
Vierde Nationaal Milieubeleidsplan, die inmiddels zijn verschenen. Waar in het Natuurbe-



118 In paragraaf 7.2.3 wordt die visie als volgt omschreven: “Centraal staat het optimaal
gebruik van innovatieve en duurzame technologie. Hoogwaardige technologie wordt
gezien als een voorwaarde voor de overleving van mens en milieu, waarbij door
optimalisering en ruimtelijke scheiding van sterke en zwakke functies de sterke
productie- en draagfuncties kunnen worden geconcentreerd. Daardoor ontstaat er
ruimte voor de zwakke functies, waaronder natuurbehoud- en ontwikkeling.” Daar-
aan wordt het brede duurzaamheidsbegrip gekoppeld waaruit verantwoordelijkheid
spreekt voor de intrinsieke waarde van de natuur en de dieren, ongeacht hun nut voor
de mens.

119 Deze wordt in paragraaf 7.2.3 omschreven als: “Centraal staan functionaliteit van
ruimtegebruik vanuit de mens gezien, flexibiliteit van grondgebruik en inrichting,
harmonie met menselijke activiteiten en acceptatie van dynamiek in het gebruik van
de ruimte. Behoud en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden is
afhankelijk van menselijk en technologisch ingrijpen.”

120 Zie paragraaf 7.3.1.
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leidsplan de duurzame technologie-visie118 als uitgangspunt wordt gebruikt, heeft hier de
functionele natuurvisie119 gewonnen. In de woorden van het persbericht bij het verschijnen
van de nota: “... natuur moet aansluiten bij de wensen van mensen en goed bereikbaar, toe-
gankelijk en bruikbaar zijn, terwijl diezelfde natuur tegelijkertijd door mensen beschermd,
beheerd, bewerkt en ontwikkeld wordt” (persbericht LNV, 13 juli 2000).  Hoewel ook in deze
natuurnota de realisatie van de EHS krachtig wordt bepleit evenals het versterken van de
kwaliteit van karakteristieke landschappen, wordt niet meer gerept over de eigen waarde van
natuur en dieren maar wordt die waarde afhankelijk gemaakt van het gebruik ervan door de
mens. De in het Structuurschema Groene Ruimte  al afgezwakte versie van het revolutionaire
élan uit het Natuurbeleidsplan is hiermee helemaal verdwenen.120

Uit de Natuurbalans 2000 blijkt dat de realisatie van de EHS zo’n twaalf jaar op schema
achter ligt. Naar verwachting zal de EHS niet eind 2018 zijn gerealiseerd, zoals de bedoeling
was  maar pas in 2030.  Die constatering wordt bevestigend herhaald in Natuurbalans 2001.
Nog verontrustender is de mededeling in die laatste Natuurbalans dat in de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening in belangrijke mate afstand is genomen van het tot dusver geldende
beleid om ongewenste ontwikkelingen in het landelijk gebied tegen te gaan en dat nog maar
20% van de waardevolle landschappen bescherming zullen genieten tegen bebouwing en
verstedelijking. De nota Natuur voor mensen, Mensen voor natuur waarin met nadruk over
kwaliteitsimpulsen voor streekeigen landschappen wordt gesproken, is kennelijk een onbe-
langrijk bouwsteentje geweest voor de Ruimtelijke Ordeningsnota.
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Hoofdstuk 8 Friesland en de EHS 1989 tot en met 1991

8.1 Bestuurlijk gezien

Kort na het verschijnen van het Natuurbeleidsplan, op 18 december 1990, komt er een
bestuursakkoord tot stand tussen het kabinet en het IPO. Dat bestuursakkoord vormde de
opmaat tot decentralisatie van taken op verschillende beleidsterreinen van de rijksoverheid
naar de provincies. Ook wat betreft de uitvoering van het Natuurbeleidsplan werden er
principe afspraken gemaakt over decentralisatie. Tevens werd vastgelegd dat er uiterlijk in
1992 een convenant gesloten zou worden tussen rijk en provincies over een financiële rege-
ling voor de provincies met betrekking tot de uitvoering van het Natuurbeleidsplan.

In het Collegeprogramma 1991 - 1995 wordt onder het hoofdstuk ‘Landbouw en Visserij’
uitdrukkelijk aandacht besteed aan de totstandkoming van de EHS:
“Buiten de te vormen EHS dienen geen relatienota-achtige beperkingen te worden opge-
legd....... Besluitvorming over een tweede tranche relatienota- en natuurontwikkelingsgebied
uit het Natuurbeleidsplan vindt niet eerder plaats dan nadat de evaluatie van het beleid t.a.v.
de eerste tranche relatienotagebied heeft plaatsgevonden. De aanwijzing tot uitvoering van het
rijksbeleid in Friesland zal bij voorkeur plaatsvinden via landinrichtingsprojecten.” 

Op 9 april 1991 wordt het bedoelde convenant door het IPO en het ministerie van LNV
ondertekend. De kern van het convenant is dat alle partijen de ideeën voor de totstandkoming
van de EHS, zoals voorgesteld in het Natuurbeleidsplan, onderschrijven. De provincies
zeggen daarbij toe om zoveel mogelijk binnen 5 jaar de concrete gebiedsbegrenzingen voor
de relatienotagebieden en voor de natuurontwikkelingsgebieden gereed te hebben. De rijks-
overheid stelt daarvoor financiën beschikbaar aan de provincies voor de aankoop en inrichting
van natuurgebieden, die door particuliere natuurbeschermingsorganisaties beheerd zullen
worden. 

Namens het IPO wordt het convenant door alle provincies ondertekend. Alleen Friesland
maakt een voorbehoud omdat zij bang is voor negatieve sociaal-economische gevolgen voor
vooral de Friese landbouw. In een informele en besloten bijeenkomst in Akkrum op 22
januari 1991 worden de statencommissies Algemene en Economische Zaken en Ruimtelijke
Ordening  geraadpleegd. In een formele gezamenlijke commissievergadering van de staten-
commissies Algemene en Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening op 12 maart 1991
krijgt het Friese College van een kleine meerderheid groen licht  voor deze opstelling. Preala-
bel is daarom in het convenant opgenomen dat het provinciaal bestuur van Friesland voor 1
juli 1991 zal melden of het definitief wel of niet de passages in het convenant over het
Natuurbeleidsplan zal onderschrijven. Tot zolang zullen de financiële vergoedingen waar
Friesland recht op zou hebben op basis van het convenant worden opgeschort.

Er komt een apart bestuurlijk overleg tussen het provinciaal bestuur van Friesland en de
minister en staatssecretaris van LNV op 27 mei 1991. Het resultaat daarvan is een ‘Gemeen-
schappelijke verklaring van de minister en de staatssecretaris van LNV en het College van GS
van Friesland’ op 25 juni 1991. Uit dat overleg weet Friesland een aantal toezeggingen te



121 Het gaat hier om het beekdalsysteem ZO-Friesland. Zie Hfdst. 7

122 Het gaat hier om bestaande laagveenmoerassen. Zie Hfdst. 7 
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halen  zoals snelle besluitvorming over de nieuwbouw van het agrarisch hoger onderwijs en
over een research-project ten behoeve van de akkerbouw, ruimte voor ontwikkelingen op het
gebied van de intensieve veehouderij en het nagaan van de mogelijkheden om de verwerken-
de industrie in Friesland te laten profiteren van de EG-structuurfondsen. Maar de belangrijk-
ste afspraken behelzen de uitvoering van het natuurbeleid. Het voorbehoud van Friesland om
niet  binnen 5 jaar tot concrete gebiedsbegrenzingen te komen, wordt geaccepteerd evenals de
mogelijkheid dat  in Friesland de verhouding tussen reservaats- en beheersgebieden wel eens
anders kan uitvallen dan 50:50 waarmee wordt bedoeld dat Friesland meer beheersgebieden
en minder reservaatsgebieden wil hebben. 

In de ‘Gemeenschappelijke verklaring’ wordt tevens vastgelegd dat de begrenzing en inrich-
ting van de EHS niet de onlangs gerealiseerde agrarische waarden in de Tjonger- en Lindeval-
lei121 zal aantasten en dat het ontwikkelen van natuurwaarden in dat gebied alleen in overeen-
stemming met alle betrokkenen zal plaatsvinden.  Wat betreft de verdere invulling van het
Natuurbeleidsplan komen Friesland en het ministerie van LNV overeen om dat via een
gefaseerde werkwijze te doen. Dat houdt onder andere in dat:
a. Een deel van de Friese EHS zal worden gerealiseerd in de landinrichtingsprojecten, die al

in voorbereiding en in uitvoering zijn genomen;
b. In een aantal voor natuur, landschap en recreatie kansrijke gebieden, zoals bijvoorbeeld De

Oude Venen122, zullen (landinrichtings)projecten worden begonnen.

De statencommissies Algemene en Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening stemmen op
25 juni 1991 op basis van deze ‘Gemeenschappelijke verklaring’ alsnog in met het IPO-
LNV-convenant.

Op 26 juni 1991 keuren de staten het convenant goed.

Op 19 november 1991 verschijnt een aanpaknotitie van GS van Friesland waarin de gefaseer-
de aanpak van de EHS nader wordt uitgewerkt.



123 Ook in de provinciale politiek is het gebruikelijk om bij de jaarlijkse begrotingsver-
gadering algemene beschouwingen te houden

124 Christelijke Boeren en Tuindersbond
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8.2 "Zo moet het niet"

Tijdens de Algemene Beschouwingen123 van 7 november 1989 vestigt de woordvoerder van
de PvdA-fractie de aandacht op de ‘groene’ rijksnota’s die dan in voorbereiding zijn: het
Natuurbeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan en de Landbouwstructuurnota. Naar
de mening van zijn fractie zullen die nota’s ongetwijfeld gevolgen hebben voor het milieu en
de ruimtelijke ordening van de provincie Friesland maar ze zullen ook grote sociaal-economi-
sche gevolgen kunnen hebben. Daarom wil de fractie dat GS  alvast een eigen, integrale visie
ontwikkelt op natuur, milieu en landbouw in de provincie Friesland. De plannen van het rijk
zullen dan daaraan moeten worden getoetst.  Het CDA heeft grote aarzelingen bij de groene
rijksnota’s. Volgens de woordvoerster wordt al te gemakkelijk vergeten dat de gevolgen van
de uitvoering van het beleid van de groene nota’s noodlottig kan zijn voor de leefbaarheid van
Friesland. De CDA-fractie dient daarom een motie in waarin GS wordt opgedragen ervoor te
zorgen dat de gevolgen van de rijksnota’s voor de werkgelegenheid, voor natuur en land-
schap, voor de volkshuisvesting en voor de kleine kernen in beeld worden gebracht. In
antwoord deelt GS mee dat ze de motie overnemen en dat ze daarvoor al een werkgroep
hebben ingesteld.

Op 7 november 1989 doet de LeeuwarderCourant (LC) verslag van een bijeenkomst van
de Friese CBTB124 de avond daarvoor. De openingszin van het artikel luidt: “De Friese
landbouw is door de hoogste ambtenaar van landbouwminister Braks in Friesland min of
meer openlijk uitgenodigd de strijd aan te binden tegen de tweede golf van 100.000 hecta-
re beheersgebied.” De krant meldt dat Friesland in de eerste fase van het relatienotabeleid
13.000 hectare toegewezen heeft gekregen en dat de CBTB-ers ongerust zijn over plannen
om daarboven op nog meer landbouwgrond te verliezen. De betrokken ambtenaar riep de
verzamelde CBTB-ers op om met argumenten te komen tegen het voornemen nog eens
100.000 hectare aan de reguliere landbouw te onttrekken. Hij meende dat de provincie een
grote rol speelt in de toewijzing en in het bepalen van het aantal hectares. Hij vulde aan
dat er kansen zijn op het gebied van vollegrondsgroenteteelt, de bollenteelt en ook voor de
intensieve veehouderij. “Hij wees daarbij op Noord-Brabant, waar men dank zij de inten-
sieve landbouw de werkgelegenheid in de agrarische sector op peil heeft weten te hou-
den.” De vice-voorzitter van de CBTB verklaarde onder de leuze ‘zoveel mogelijk land in
boerenhand’, dat het CBTB er naar zal streven om zo weinig mogelijk landbouwgrond af
te staan en dat de Bond zich zal verzetten tegen plannen die voor de landbouw onomkeer-
baar zijn. Volgens hem moet ook uit milieu-oogpunt de oppervlakte landbouwgrond zo
groot mogelijk blijven.
(Nieuwsbericht)

Een jaar later, tijdens de Algemene Beschouwingen van 6 nov. 1990 komt de discussie over
de uitvoering van het Natuurbeleidsplan goed op gang. In eerste termijn memoreert de CDA-



125 Dat moet de nota Strijker zijn, getiteld ‘Toekomstige ontwikkelingen van het agra-
risch grondgebruik in Friesland’.
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fractie dat de motie van 1989 slechts een rapport heeft opgeleverd125 waarmee het CDA het
niet eens is.  Eerst moet de motie goed worden uitgevoerd, meent de CDA-woordvoerster,
voordat het CDA wil meewerken aan de uitvoering van de rijksnota’s. Het is volgens haar
niet te verdedigen dat de provincie, die de economisch situatie probeert te verbeteren, gecon-
fronteerd wordt met aanspraken op grond die hard nodig zal zijn voor het bedrijfsleven, voor
recreatie en toerisme en voor de landbouw die meer extensiever zal moeten werken. GS voert
een landbouw ontmoedigend beleid, vindt het CDA. Een uitspraak van de econoom Jan Pen:
“In Friesland ruikt het nog lekker en het moet daar lekker blijven ruiken. Dus geen toeristen
of ze moeten op de fiets komen”, wordt fel bestreden. “Deze intellectueel gaat over de kop”,
zo meent het CDA, “want zo moet het niet.” 

De woordvoerster van de fractie van de FNP gaat op hetzelfde thema in. Er moet geen grond
aan de landbouw worden onttrokken want vanuit de landbouwvisie van het FNP moet er
worden gestreefd naar een meer natuurlijke landbouw, zonder kunstmest en zonder ruwvoer
en dat vraagt meer grond. Daarom moet met het omzetten van landbouwgrond in natuurge-
bied behoedzaam worden omgegaan. De kosten van aankoop en beheer, het verlies aan
werkgelegenheid en de gevolgen voor het platteland moeten worden afgewogen tegen de
mogelijke verbeteringen van het natuurlijke milieu.  Zij zegt beheersgebieden te verkiezen
boven natuurreservaten. In het laatste geval wordt immers grond aan de landbouw onttrokken
en dat is niet wenselijk. En, als de Rijksoverheid grote natuurgebieden wil in Friesland, zo
vindt de FFDP dan zal de Rijksoverheid daarvoor moeten betalen. 

In eerste termijn wijzen GS het verwijt van het CDA als zou GS een landbouw ontmoedi-
gendbeleid voeren van de hand. Er wordt juist alles aan gedaan om de landbouwsector over-
eind te houden. Maar het is wel de vraag of dat voldoende is om de leefbaarheid van het
platteland ook op lange termijn zeker te stellen. De woordvoerder van GS beaamt dat de
economische gevolgen van de rijksnota’s nog onvoldoende helder zijn. Hij geeft toe dat GS
daar nog onvoldoende zicht op heeft. Externe deskundigen zouden daar, naar zijn mening, bij
moeten helpen.

Op 6 november 1990 geeft het Friesch Dagblad uitgebreid aandacht aan de algemene
beschouwingen in de staten van Friesland. De meeste aandacht krijgt de inbreng van het
CDA. Onder de kop “Volgzame houding GS baart statenfractie CDA zorgen”, vat het FD
de bijdrage van het CDA samen als een pleidooi voor krachtige steun aan het agrarisch
bedrijfsleven. De krant maakt gewag van de motie die eerst duidelijk moet worden uitge-
voerd voordat het CDA wil meewerken aan de uitvoering van de Haagse nota’s.  Daarbij
past geen volgzame houding van GS. Het agrarisch bedrijfsleven moet met kracht worden
gestimuleerd en het is noodzakelijk om de nog niet ingevulde gebieden uit het relatienota-
beleid eerste tranche opnieuw te bezien, zo vat het FD de standpunten van het CDA over
de EHS samen.. 
(Verslag)

Ook de L.C. heeft op 6 november 1990 een soortgelijke kop: “CDA: slagvaardigheid
provincie moet groter.” Er wordt verslag gedaan van het feit dat het CDA afstand neemt
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van het principe van selectieve groei waar de PvdA voorstander van blijft: “Het stimule-
ren van werk moet in harmonie met natuur en milieu gebeuren. De situatie van de werkge-
legenheid en de grote bedreigingen van het milieu laten geen andere mogelijkheid open.”
Ook Progressyf Fryslân wordt geciteerd: “Het kan zo niet verder gaan met de achteruit-
gang van natuur en landschap. Nu moet er voor natuur en landschap gekozen worden. En
dat is een heel andere mentaliteit dan we tot nu toe hebben gezien bij het CDA en ook bij
het college. Het zal betekenen dat er geen vreemde mest meer wordt geaccepteerd, geen
intensieve veehouderij en noem maar op.”
(Verslag)

Op 7 november 1990 duikt oud Europarlementariër Tolman op in de LC. Tijdens een
bijeenkomst van landbouworganisaties in Oost- en Weststellingwerf noemt hij het aanwij-
zen van reservaten en beheersgebieden in voltooide ruilverkavelingen, kapitaalvernieti-
ging voor de boeren.  Tolman vindt het van groot belang in nieuwe relatienotagebieden of
nationale parken in oprichting een landbouw-effecten-rapportage te houden: “Om de
sociale en economische gevolgend voor de boeren te weten, voordat je plannen gaat
uitvoeren.” De vertegenwoordiger van het Bureau Beheer Landbouwgronden, wees
daarentegen op de groeiende behoefte in de samenleving naar meer natuurgebieden.
Vooral de beekdalen van Linde en Tjonger in Oost- en Weststellingwerf beschreef hij als
gebieden met een grote landschappelijke waarde. 
(Nieuwsbericht)

Op 8 november 1990 reageren in tweede termijn ook andere fracties op deze thematiek.
Gezien de toestand van het  milieu en van natuur en landschap, ook in Friesland, moet je je
eigenlijk schamen voor de reactie van de provincie Friesland op de plannen van het rijk om de
natuur een beetje meer kansen te geven, vindt de fractie van Progressyf Fryslân. Want de
plannen om de EHS te ontwikkelen worden niet omarmd maar eerder afgezwakt. Het provin-
ciaal bestuur gedraagt zich als een vierde grote standsorganisatie in Friesland, zo meent deze
partij. Het uitgangspunt zou juist moeten zijn dat aan de verslechtering van natuur en land-
schap een halt wordt toegeroepen, ook al zal dat niet gemakkelijk zijn in Friesland, waar de
werkgelegenheid in de landbouw onder druk staat. Maar de relatieve voorsprong van Frie-
sland, wat betreft de toestand van natuur en milieu, moet worden gebruikt om de situatie te
verbeteren in plaats van verder mee te gaan in de algemene vervuiling van Nederland. De
woordvoerder van Progressyf Friesland sluit zijn bijdrage af met een in het Fries vertaald
citaat uit 1854 van de indiaan Seattle, die de blanken verwijt de aarde te vernielen: “... as wie
‘t syn fijân docht er mei de ierde, nimt wat er nimme kin fan mar en miede, ferinnewearret
alles lang om let.”

In tweede termijn constateert de woordvoerder van GS dat er in de Friese staten geen over-
eenstemming over dit onderwerp is. Het college van GS zelf vindt de materie complex. Want
het is niet eenvoudig om de gevolgen concreet weer te geven van een beleid dat een looptijd
van zo’n 25 jaar kent. Daarom moet door externe deskundigen de onderlinge samenhang van
het beleid èn de economische gevolgen in beeld worden gebracht. Daarna zal er een beleid
uitgestippeld moeten worden dat een breed draagvlak heeft in de staten en dat ook maatschap-
pelijk aanvaard wordt.  

De LC doet op 8 november 1990 verslag van de tweede termijn van de algemene beschou-
wingen met de kop: “Staten nemen ‘gedraai’ CDA zwaar onder vuur”. Volgens het artikel



126 Het handelt hier om het gebied, waarin de Saiterpetten en de Princenhof liggen, ten
zuiden van Earnewoude. Het voorstel is om f 1.315.000 beschikbaar te stellen voor
het afsluiten van het boezemwater, het baggeren van het fosfaatrijke waterbodemslib
en het visbeheer. Met dit laatste wordt het Friese otterproject “De otter bliuwt in
wrotter” voor wat betreft de Oude Venen voltooid.
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is het CDA zwaar onder vuur genomen door de PvdA, Progressyf Fryslân, GPV en
RPF/SGP. Het CDA wordt beschuldigd van ‘gedraai’ en ‘onbegrijpelijke koersverande-
ring’. Progressyf Fryslân vat dat als volgt samen: “Friesland ruikt lekker en het moet
stinken van het CDA”.  De PvdA vindt dat het CDA een grote draai heeft gemaakt en vindt
het beschamend dat het CDA het college een landbouw-ontmoedigend beleid verwijt. Dat
is een klap in het gezicht van de CDA-ers in het college, meent de PvdA-woordvoerder. De
draai die het CDA heeft gemaakt is volgens hem het duidelijkst te zien als het om een
afweging gaat tussen de belangen van landbouw en werkgelegenheid en die van natuur en
milieu. Voor het CDA telt alleen economische groei. Die mening wordt gedeeld door
Progressyf Fryslân, GPV en RPF/SGP. Het CDA op zijn beurt karakteriseert de PvdA als
een partij die er alles aan doet om de gelederen gesloten te houden. De CDA-woordvoer-
der wees op het gevaar dat het milieu hoofddoelstelling van het beleid zou worden. Pro-
gressyf Fryslân noemde hij een partij met “niet zoveel gaten om de kaas heen” en de
RPF/SGP betitelde hij als ‘star, dogmatisch en theocratisch’. De VVD was daarentegen
vol lof over het CDA: “hard en verfrissend”. 
(Verslag)

In dezelfde krant wordt in een apart artikeltje de mening van de VVD over de tweespalt in
de staten weergegeven. Die scheidslijnen zouden vooral te merken zijn in discussies over
economische groei, recreatie en toerisme, de inzet van provinciaal geld voor de Friese
economie en het onttrekken van onrendabele grond aan de landbouw. Volgens de VVD
bestaan er twee kampen in de staten:  aan de ene kant CDA en VVD en aan de andere kant 
PvdA en de andere fracties, terwijl de FNP afwisselend partij kiest. 
(Nieuwsbericht)

8.3 Kronkelslootjes en hobbels en bobbels

Op 30 januari 1991 staat op de agenda van de Statenvergadering  het voorstel om een krediet
beschikbaar te stellen voor de integrale projectuitvoering van de eutrofiëringbestrijding in
de Oude Venen.126 De woordvoerder van de VVD geeft een lyrische beschrijving van het
gebied zoals het was nadat de turfontginning was gestaakt en het gebied aan zijn lot werd
overgelaten: “...watergeulen, waar vroeger het veen werd gewonnen, werden  doorsneden
door landgeulen en de ‘lisekers’ waar het de turf op droeg. Het gebied kende talrijke waterwe-
gen waar met skûtsjes en pramen de arbeiders en ‘it ark’ werden aangevoerd en de turf werd
weggevoerd. Het werd een mooi waterrecreatiegebied voor inwoners van Leeuwarden,
Drachten en de omliggende dorpen. De natuur kon zijn gang gaan en met succes. Het aantal
broedvogelsoorten nam enorm toe en dat gold ook voor de reeën; het is bijna een plaag
geworden. De ‘ielgoes’ (aalscholver?) kwam terug maar de otter verdween jammer genoeg.
Niet als gevolg van wat er in de Oude Venen gebeurde maar door de algemene achteruitgang
van de kwaliteit van het boezemwater. Daarvoor in de plaats kwam de muskusrat. Net zo’n



127 Het citaat is een vrije vertaling van de in het Fries uitgesproken rede.
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lief en aaibaar beestje als de otter en jammer genoeg net zo schuw en bovendien een vijand
van ieder die met polderdijken te maken heeft. Maar langzamerhand is de cultuurhistorische
waarde van het gebied aangetast. De ‘lisekers’ verdwenen door weer en wind en door gebrek-
kig onderhoud van de beheerder. Veel karakteristieke vaarwegen werden afgesloten.”127 De
VVD-woordvoerder wijst vervolgens de beheerder, It Fryske Gea, aan als de schuldige: “Wij
vinden dat It Fryske Gea, als hoeder van ons landschappelijk cultuurgoed, zijn taak heeft
versaagd, net als de overheden die daarop toezicht moesten houden.... En met dit project krijgt
de cultuurhistorische waarde van dit gebied de genadeslag....Dat staat in schrille tegenstelling
tot de manier waarop boeren in ruilverkavelingen vaak worden gedwongen om, kronkelsloot-
jes en hobbels en bobbels die lastig zijn voor  moderne bedrijfsvoering,  in stand te houden
onder het motto dat het om waardevolle, te handhaven cultuurelementen gaat. Met dit voorstel
worden enkele ha’s schoon kwelderwater gerealiseerd. ... Niemand heeft daar verder wat aan,
want voor het publiek zal het gebied worden afgesloten.  Misschien komt er wel weer een
otter. Wij hopen dat het geen uitgezette otter zal zijn, want die heeft een veel groter leefge-
bied nodig. Pas als de kwaliteit van het boezemwater in Friesland beter wordt, maakt de otter
hier weer een kans...Zolang dat niet zo is, is het uitzetten van otters een vorm van dierenmis-
handeling.....Er wordt nu 1 miljoen gevraagd en, gedwongen door dit Fryske Gea experiment,
kunnen de Friezen dat betalen via het drinkwatertarief, via heffing op grond van de Wet
oppervlaktewaterverontreiniging en via de inkomstenbelasting...... En als eindelijk bij Earne-
woude een recreatieproject van de grond zal komen dat werk brengt, dan durft It Fryske Gea
bezwaar te maken omdat ze dat zien als bedreiging voor de Oude Venen, die ze zelf nauwe-
lijks respecteren. Alleen daarom al zijn we het niet eens met dit voorstel.” 
Als enige fractie stemt de VVD tegen het voorstel.

Op 31 januari 1991 besteedt het FD aandacht aan mogelijke meningsverschillen binnen
de CDA-statenfractie  over het relatienotabeleid. In het verkiezingsprogramma van het
CDA staat dat er voorlopig niet meer relatienotagebied moet komen maar de lijsttrekker
van het CDA, die lid van GS is, is onder bepaalde voorwaarden bereid om het aantal ha’s
natuurgebied in Friesland uit te breiden. De fractievoorzitster is echter van mening dat de
lijsttrekker niet van het verkiezingsprogramma afwijkt. De opstelling van lijsttrekker Van
der Til is bedoeld om inspraak te houden in het Rijksbeleid, meent zij.  Haar inschatting is
dat Van der Til een aantal voorwaarden heeft gesteld die zo stringent zijn dat de invulling
van het gebied een hele zware klus zal worden. De opstelling van het CDA is duidelijk:
”Wij willen per se eerst een evaluatie van het relatienotabeleid van de afgelopen jaren. De
eerste tranche is niet helemaal naar wens verlopen. Het is een bloempottencultuur gewor-
den, terwijl het de bedoeling was om een zone te creëren.”
(Nieuwsbericht)

In dezelfde krant wordt op 31 januari 1991 melding gemaakt van forse kritiek van de
VVD-statenfractie op It Fryske Gea naar aanleiding van het proefproject eutrofiëring
waarvoor de staten f 1.315.000 beschikbaar stelden. Zowel It Fryske Gea als de overheden
worden door de VVD-fractie verantwoordelijk gesteld voor het verdwijnen van de cultuur-
historische waarden in de Oude Venen. Het voorgestelde proefproject zou, volgens de
woordvoerder van de VVD-fractie, bijna de genadeklap voor het gebied betekenen. De
VVD-fractie stemde niet in met het voorstel. Ook de CDA-fractie was niet enthousiast over



128 In dat voorbereidingsschema is ook het verzoek opgenomen van de particuliere
Natuurbescherming Friesland, waarin It Fryske Gea en de Milieuraad vertegenwoor-
digd zijn, voor een herinrichting van De Bird en het Zwettegebied , dat wil zeggen
het gebied ten zuiden van de Oude Venen en een verzoek tot herinrichting van de
Oude Venen ter realisering van de EHS en om de afstemming van waterbeheersing
op natuurwaarden te bevorderen met het oog op de planvorming van De Burd en het
Zwettegebied. 
Het gaat hierbij om de hele zuidelijke lob van de Blauwe Zone. (De Blauwe Zone is
een indicatieve aanduiding van een ontwikkelingszone van waterrecreatie in samen-
hang met natuur- en landschapsbouw.)
In haar advies over het verzoek schrijft de Centrale Landinrichtingscommissie dat
boeren daar geen behoefte aan hebben.

129 In april 1991 waren er Statenverkiezingen.
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het plan maar stemde er wel mee in. Naar een reactie gevraagd zegt een woordvoerder
van It Fryske Gea dat de VVD-fractie de problematiek niet wil begrijpen.
(Verslag)

Op 27 februari 1991 wordt gesproken over het Voorstel inzake het doen van voorstellen aan
de minister van LNV ten behoeve van de vaststelling van het Voorbereidingsschema Land-
inrichting 1991. 128

De woordvoerder van de CDA-fractie vraagt zich af wat de bedoeling van de milieugroepe-
ringen is om dit verzoek te doen en hij vraagt zich eveneens af of deze benadering niet te
eenzijdig is.
In antwoord is GS duidelijk. Ja, het is in Friesland ongebruikelijk dat natuurbeschermingsor-
ganisaties een verzoek om landinrichting doen. En nee, er is geen sprake van onevenwichtig-
heid. De woordvoerder van GS merkt tenslotte op dat hij nog niet heeft meegemaakt dat een
statenlid zich zorgen maakte over mogelijke onevenwichtigheid bij aanvragen tot landinrich-
ting door de landbouw.

8.4 Een slap aftreksel versus voldoende draagvlak

Op 26 juni 1991 wordt in de statenvergadering beraadslaagd over Voorstel m.b.t. besluitvor-
ming over het Natuurbeleidsplan.
De CDA-fractie  memoreert dat zij en een meerderheid van de vorige staten, niet het conve-
nant tussen IPO en LNV van april j.l. wilden ondertekenen omdat er toen onvoldoende
draagvlak was voor de uitvoering van het convenant in tegenstelling tot nu. Verwijten van
andere fracties dat het CDA de ondertekening van het convenant heeft tegengehouden uit
electorale overwegingen129, wijst de woordvoerder als een vertekening van de werkelijkheid
van de hand. Maar, voegt hij daaraan toe, voorzover er al rekening is gehouden met de
wensen van de kiezers, heeft dat winst opgeleverd. Want er is het nodige veranderd: de
tijdsdruk om binnen 5 jaar te begrenzen is verdwenen, er komen betere instrumenten voor
her- en verplaatsing, in de landinrichtingsprojecten kan alleen met instemming van betrokke-
nen verandering worden aangebracht. Friesland praat nu zelf weer mee, dankzij de Gemeen-



130 De fractie Spyksma is een eenmansfractie. Het is een afsplitsing van de PvdA.
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schappelijke Verklaring, die als bijlage bij het IPO-LNV-convenant over de uitvoering van
het Natuurbeleidsplan wordt gevoegd. Daarom gaat het CDA akkoord. De PvdA reageert
enigszins cynisch. Met de ondertekening van het convenant hoopt de PvdA-fractie eindelijk
een punt te kunnen zetten achter een doorzichtige en tijdrovende verkiezingsstunt van andere
fracties. Want de PvdA behoort tot de kleine minderheid die het convenant wèl wilde onderte-
kenen. Dat is in het belang van de ontwikkeling van natuur en milieu in de provincie en op
termijn is dat zeker ook in het belang van de landbouw, aldus de woordvoerder.

De VVD concludeert op grond van de Gemeenschappelijke Verklaring en het convenant dat
Friesland niet binnen vijf jaar de EHS hoeft te begrenzen, dat er geen andere dan de landelijke
milieuwetgeving zal gelden voor de aangekochte reservaten en de gebieden waarvoor een
beheersovereenkomst wordt gesloten en dat alleen binnen landinrichtingsprojecten gronden
beschikbaar zullen kunnen komen voor de EHS. De VVD-woordvoerder wil dat nogmaals
bevestigd zien door GS. De woordvoerder van de VVD meent overigens dat er niet moet
worden gestreefd naar politieke consensus bij deze,  voor de provincie, zo belangrijke zaak,.
Het convenant had net zo goed voor de verkiezingen ondertekend kunnen worden, meent
D66. Veel verschil met wat er voor de verkiezingen voor lag, is er niet. De fractie is blij met
de ondertekening maar niet blij met de wijze waarop die tot stand is gekomen. Niet blij met
het convenant is het FNP.  De fractie vindt dat Friesland zelf zou moeten kunnen beslissen
over hoe natuur, landschap en landbouw  ‘erbij moeten liggen ‘ in de provincie. De fractie
heeft wel waardering voor de inzet van GS om meer ruimte te krijgen. Dat is volgens het FNP
ook hard nodig: uit milieu-oogpunt moet de landbouw extensiever worden en daarom is er
meer grond nodig. De FNP-fractie zet de nodige vraagtekens bij de financieringskwestie en
de gevolgen daarvan voor de provinciale begroting. Zij is van mening dat het Rijk de kosten
voor aankoop en beheer voor zijn rekening moet nemen.

Progressyf Friesland wil in feite veel verder gaan dan het Natuurbeleidsplan, dat de woord-
voerder een slap aftreksel noemt van waar zijn partij voor staat. Maar de fractie is toch voor
de uitvoering van het Natuurbeleidsplan omdat het een klein stapje in de goede richting is.
Progressyf Friesland is tegen de Gemeenschappelijke Verklaring vooral vanwege de gefaseer-
de aanpak en vanwege de uitspraak dat aan de landbouw buiten de EHS geen andere belem-
meringen kunnen worden opgelegd dan de algemeen geldende milieuvoorschriften. De
RPF/SGP vindt dat het convenant wel eerder ondertekend had kunnen worden: de Gemeen-
schappelijke Verklaring voegt niet veel toe en de fractie had het sein al eerder op groen gezet.
De woordvoerder vindt dat door de vertraging en de uitzonderingspositie het imago van de
provincie Friesland een deuk heeft opgelopen   Natuurlijk is de fractie tevreden over het
overleg met vertegenwoordigers van de landbouw en de natuur- en milieuorganisaties, deelt
de woordvoerder mee. Die kunnen een hele goede waakhondfunctie vervullen en hopelijk
zullen ze dat in de toekomst ook doen. Maar, vindt de woordvoerder, wij hoeven voor hun
geblaf niet weg te rennen.
De fractie Spyksma130 ondersteunt de ondertekening, hoewel de woordvoerder grote bezwa-
ren heeft tegen het standpunt dat de landbouw buiten de EHS geen andere beperkingen zal 
worden opgelegd dan de algemeen geldende milieuvoorschriften. Daarmee wordt volgens de
fractie geen recht gedaan aan de natuurlijke waarden buiten de EHS.



115

In antwoord lichten GS, onder verwijzing naar de uitgebreide commissievergadering, nog
eens toe dat het nut van deze overeenkomst zit in het feit dat zowel bij de landbouw als bij de
natuurbescherming een draagvlak is gevonden voor het uitvoeren van een aantal maatregelen
uit het Natuurbeleidsplan. Door middel van landinrichtingsprojecten wordt getracht consensus
te krijgen tussen alle belangen in een gebied die via herinrichting of ruilverkaveling geregeld
kunnen worden. De landbouw heeft er belang bij dat via landinrichting gebieden worden
aangewezen waar de landbouw ook op lange termijn met een moderne bedrijfsvoering uit de
voeten kan. Het college hecht aan het instrument landinrichting om op lange termijn de EHS
op een goede en verantwoorde manier in te richten. Voor projecten daarbuiten is inderdaad
geen geld.

Bij de uiteindelijke stemming over het voorstel stemmen de fracties van FNP en Groen Links
tegen.

8.5 Samengevat:

Kwantitatieve analyse:
Twee van de vijf statenvergaderingen worden door de kranten verslagen. De algemene
beschouwingen van 6-8 november 1990 worden door beide kranten verslagen en de besluit-
vorming over bestrijding van de vermesting in de Oude Venen in de statenvergadering van 30
januari 1991 alleen door het FD.
Naast verslaglegging van de statenvergadering verschijnen er in die periode  4 artikelen over
zaken die de EHS in Friesland betreffen. Die artikelen zijn nieuwsberichten, Achtergrondarti-
kelen, redactionele commentaren, column’s en opinies van derden zijn in die periode in de
kranten niet aangetroffen.

Kwalitatieve analyse:
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. Het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming daar-
over in de staten;
b. Niet alleen aandacht wordt besteed aan woordvoerders van collegepartijen maar ook aan
die van oppositiepartijen;
c. In het verslag geen beoordeling van het gebeurde wordt gegeven door de verslaggever. 
Ad a In de eerste statenvergadering worden geen besluiten genomen: de vergadering is

gewijd aan de algemene beschouwingen. In de verslaglegging over de tweede verga-
dering, komen de argumenten voor het nemen van een besluit niet aan bod.

Ad b. In de verslaglegging van de algemene beschouwingen van 6-8 november 1990 laat
het FD uitsluitend de CDA-fractie aan het woord. De LC citeert uitdrukkelijk de
fractie van Progressyf Fryslân in verband met het natuurbeleid en wijdt een apart
artikel aan tegenstellingen tussen de statenfracties waarbij bijna alle partijen aan het
woord komen. Het antwoord luidt: in het FD niet, in het LC wel

Ad c. Ja, de verslaggever komt niet met een eigen mening.

Het nieuwsbericht is objectief wanneer:
meer dan één perspectief aan bod komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.
. In 2 van de 4 nieuwsberichten worden meer dan één perspectief gehanteerd: er worden

standpunten verkondigd die pro- en contra de EHS zijn.
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131. Deze en andere kritiekpunten staan vermeld in het Werkprogramma ecologische
hoofdstructuur van Friesland, Gedeputeerde Staten van Friesland, 2 maart 1993.
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Hoofdstuk 9 Friesland en de EHS: 1992

9.1 Bestuurlijk gezien: 1992

De op 19 november 1991 verschenen aanpaknotitie van GS van Friesland waarin de gefa-
seerde aanpak van de EHS nader wordt uitgewerkt, wordt op 18 februari 1992 aan-
gevuld met een vervolgnotitie. In mei 1992 verschijnt het eerste werkprogramma Uitwerking
EHS.
 
Wanneer in oktober 1992 het ontwerp-structuurschema Groene Ruimte verschijnt, wordt
namens alle provincies door het IPO een negatieve reactie gegeven. Het ontwerp-Structuur-
schema Groene Ruimte wordt o.a. afgewezen omdat:
- er in het Structuurschema sprake is van een nieuw natuurbeleid dat het afgesproken natuur-

beleid kan doorkruisen;
- er gedetailleerde regionale uitwerkingen worden gegeven zonder rekening te houden met

andere problemen die in die regio’s spelen;
- de uitvoering van het huidige ROM-beleid geen aandacht krijgt;
- er een nieuwe prioriteitsstelling wordt gepresenteerd die geen recht doet aan het convenant

tussen het IPO en LNV;
- het instrument landinrichting steeds meer wordt uitgehold;
- er onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld.131

11 november 1992 wordt er tijdens de algemene beschouwingen een motie met algemene
stemmen aangenomen die als strekking heeft dat bij de uitvoering van het Natuurbeleidsplan
in Friesland gezorgd moet worden voor 50% beheersgebied. In Friesland is men bang dat bij
de invulling van de tweede fase relatienotagebied verhoudingsgewijs een te groot gebied
wordt aangewezen als reservaatsgebied. Bij de invulling van de eerste fase Relatienotagebied
was sprake van 30% beheersgebied en 70% reservaatsgebied. Voor Friesland was die verhou-
ding 35:65.

9.2 “De toekomst is niet duidelijk en niet zonder zorg”

Op 29 april 1992 wordt aan de staten het Voorstel tot vaststellen van de startnotitie ROM-
project ZO-Friesland en tot het aangaan van een bestuursovereenkomst voorgelegd.
De VVD-fractie heeft problemen met het voorstel. De doelstellingen voor landbouw en
leefbaarheid van het platteland, - het realiseren van een veilige, duurzame en concurrerende
landbouw in het jaar 2000 en het in stand houden van de leefbaarheid van het platteland -,
vindt de woordvoerder nogal vaag geformuleerd. De doelstellingen voor natuur en milieu zijn
veel concreter geformuleerd, volgens hem. Die behelzen de realisering van de EHS in  de
daarvoor geschikte gebieden en het toepassen van gebiedsgerichte milieunormen waardoor de
milieubelasting afneemt of gelijk blijft. Volgens de VVD-fractie kunnen deze twee laatste
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doelstellingen heel negatief uitwerken op de bestaansmogelijkheden van de mensen. De
woordvoerder haalt het Agrarisch Dagblad aan, waarin stond dat Friesland de laatste jaren
zo’n 13 miljoen kilo melkquotum verloren heeft en dat Brabant er zo’n 24 miljoen bij heeft
gekregen. In Friesland zijn we kennelijk zo dom om de regels uit te voeren, concludeert hij.

De D66-fractie heeft problemen van andere aard. De woordvoerder constateert dat de ecolo-
gische richtlijn zo flexibel wordt toegepast dat daardoor kleine waardevolle natuurelementen
kunnen verdwijnen. Ook een evaluatie van het relatienotabeleid wordt gemist. Het FNP stoort
zich er aan dat belangenorganisaties geen stemrecht hebben in de stuurgroep. De stichting
Frysk Grûnbesit zou daarom in de stuurgroep moeten worden opgenomen. Groen Links zet
kanttekeningen bij een aantal passages in het voorstel. Zo staat daarin dat er  nieuwe kansen
moeten komen voor landbouw,  recreatie en toerisme. Volgens Groen Links moeten er in de
eerste plaats nieuwe kansen komen voor water- en luchtkwaliteit, voor natuur en landschap.
Die liggen achter. Het is nu 3-0 voor de landbouw, het verkeer en de industrie. Het moet eerst
maar eens 3-3 worden, pas dan wil Groen Links  spreken over een evenwicht.

Op de kritiek antwoordt GS dat er is geprobeerd een duurzaamheidstoets te ontwikkelen die
bestaat uit een ruimtelijke, een milieukundige en een ekonomische toets, zodat aan alle 
aspecten recht wordt gedaan. De deelname van de stichting Frysk Grûnbesit in de stuurgroep,
wijzen zij af omdat er al sprake is van een oververtegenwoordiging van landbouwvertegen-
woordigers en omdat men het stemrecht wil beperken tot degenen die uiteindelijk geld op
tafel zullen leggen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

In dezelfde  Statenvergadering wordt ook het  Voorstel inzake het doen van voorstellen aan
de minister van LNV tbv de vaststelling van het voorbereidingsschema landinrichting voor
1992  besproken. De PvdA-woordvoerder zegt zorgen te hebben voor de toekomst want de
financiële middelen van de Rijksoverheid lopen terug en de mogelijkheden voor landinrich-
ting worden beperkt. Als  Friesland de verantwoordelijkheid voor het natuurbeleidsplan waar
wil maken,  in samenhang met het versterken van de landbouw en het verbeteren van de
leefbaarheid van het platteland, dan kan het instrument van landinrichting niet worden gemist.
De  PvdA dient daarom, samen met Groen Links en de FNP, een motie in waarin de staatsse-
cretaris wordt gevraagd het instrument van de landinrichting niet te kortwieken. De VVD is
het daarmee eens. De VVD-fractie merkt daarnaast op dat zij wil dat ook in gebieden die als
hoofdbestemming natuur hebben, bepaalde recreatievoorzieningen mogelijk moeten zijn. De
fractie van D66 heeft er moeite mee om alles via landinrichting te regelen, zoals in het colle-
geprogramma  staat; natuurbeleid wordt zo te afhankelijk van landinrichting. De FNP consta-
teert dat de vaststelling van het  Structuurschema Groene Ruimte vanwege geldtekort op-
nieuw is uitgesteld tot september. De woordvoerster vraagt zich af welke gevolgen dit heeft
voor de op stapel staande plannen in Friesland. GS antwoorden dat ze ook zorgen hebben:
“De verre toekomst is nog niet duidelijk en is niet zonder zorg.” De GS-woordvoerder meent 
dat er nog kans op verbetering is. In antwoord op de opstelling van de VVD, zegt hij dat waar
mogelijk in natuurgebieden kansen moeten worden geboden aan toerisme en recreatie.

Zowel het voorstel als de PvdA-motie worden met algemene stemmen aangenomen.

9.3 “De rek is er uit”
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De LC maakt op 7 november 1992 melding van de oprichting van een vereniging voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer door boeren uit Buitenpost en omstreken. De
vereniging heeft een activiteitenplan ontwikkeld voor een integraal beheer van landbouw,
natuur, landschap en milieu in dat gebied, dat zij heeft aangeboden aan een lid van GS. De
deelnemende boeren zijn van mening dat door het aanwijzen van relatienotagebied een
kunstmatige scheiding wordt aangebracht tussen natuur en landbouw. Dat betekent vol-
gens hen dat boeren worden gedwongen de resterende landbouwgronden intensiever te
bewerken en dat leidt tot nadelige effecten voor het landschap.  Zij willen een vorm van
landbouw ontwikkelen die in evenwicht is met natuur en milieu en zij vinden dat het geld
dat wordt uitgetrokken voor landschapsonderhoud veel beter aan deze manier van land-
bouw bedrijven kan worden besteed: “Dat hoeft geen extra kosten voor de overheid met
zich mee te brengen. De boeren zijn in staat om natuur en landschap tegen een lagere prijs
te beheren dan nu het geval is”. Daarbij wordt verwezen naar het onderzoek ‘Maat hou-
den’ van de landbouwuniversiteit Wageningen.  In ruil voor het overgaan op een milieu-
vriendelijke landbouw eist de vereniging dat de provincie in de tweede fase van de relatie-
nota geen nieuwe reservaats- of ontwikkelingsgebieden aanwijst.  In antwoord toonde de
gedeputeerde zich tevreden over de plannen van de vereniging. De schrijver van het
rapport ‘Maat houden’, prof J.D. van der Ploeg,  toonde zich eveneens positief: “Met
zulke initiatieven komt er geleidelijk aan een einde aan de loopgravenoorlog tussen de
natuur en de landbouw. De natuur kan een van de kurken zijn waarop de landbouw drijft.
Hij meent dat zulke initiatieven furore zullen maken in de rest van het land en bekend
zullen worden als het Friese model.
(nieuwsbericht)

Het FD besteedt op 7 november 1992 aan de benoeming van de nieuwe burgemeester van
Boarnsterhim. Hij verklaart zich desgevraagd zeer kritisch over de plannen voor de
Blauwe zone: “Het moet mogelijk blijven om in de landbouw je geld te verdienen. Ik heb
me er nog niet zo in verdiept maar er zal goed gekeken moeten worden naar dat ‘moeras-
plan’ voor Midden-Friesland. Mensen zullen immers toch een boterham moeten hebben.”
(nieuwsbericht)

Bij de Algemene Beschouwingen vam 1992, die op 10 en 11 november werden gehouden, is
alle aandacht gericht op het Structuurschema Groene Ruimte. Geen van de fracties is er
positief over maar de argumentatie verschilt. In eerste termijn dringt het CDA aan op het
ontwikkelen van een eigen Friese visie op de landbouw, juist omdat  de landbouw zo belang-
rijk is voor Friesland. Dat kan als gevolg hebben dat plannen van de rijksoverheid worden
doorkruist. Want het CDA vindt dat veel Rijksplannen haaks staan op het Friese streven om
de dorpen en steden leefbaar te houden en niet op slot te zetten. Soms lijkt het erop dat de
Haagse fantasie steeds meer te zeggen krijgt, verzucht de woordvoerster, verwijzend naar de
nieuwe prioritaire gebieden die in het Structuurschema Groene Ruimte worden geïntro-
duceerd. Volgens haar heeft niet voor niets een groot deel van de Friese bevolking daar
zorgen over. Friezen mogen van hun eigen bestuurders verwachten dat die de initiatieven van
de Haagse departementen kritisch volgen en het CDA maakt zich daar sterk voor. In de
opvatting van het CDA moeten Friesland en Leeuwarden zich profileren als nutri-land, dat
wil zeggen als een land van agrarische voedselproduktie en -verwerking en niet als nutria-
land, het land van de nutria, de moerasbever, “it bist út de sompen”. Daar hebben we geen
“verlet” van, aldus de CDA-woordvoerster.



132. In het Structuurschema Groene Ruimte is dit gebied aangewezen als natuurontwikke-
lingsgebied met de aanduiding ‘veenweide’. Daarin worden drie categorieën gebie-
den onderscheiden: veenweidegebieden met accent landbouw, veenweidegebieden
met accent landbouw en natuur en veenweidegebieden met accent natuur. Het is de
bedoeling dat in het gebied Groote Wielen / Oude Venen  een natuurontwikkelings-
project wordt uitgevoerd, dat gericht is op duurzaam behoud, herstel en uitbreiding
van het bestaande laagveencomplex van de Oude Venen. (SGR, dl 3, 1993: 49 en
165)
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De PvdA is vooral met het oog op de procedurele gang van zaken kritisch. Na het afleggen
van het statement dat de ecologische kwestie een actieve overheid nodig heeft en dat de
ecologische kwestie politiek en maatschappelijk te vergelijken is met het proces van democra-
tisering en de opbouw van de verzorgingsstaat, uit de fractiewoordvoerster haar ongenoegen
over de gang van zaken. Omdat het voornemen de Landinrichting te decentraliseren naar de
provincies, in het eindstadium onderuitgehaald is door het ministerie van LNV en daarna door
het kabinet, is het resultaat ernaar: “halfbakken en niemand echt naar het zin”. Zeggenschap
en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Natuurbeleidsplan zijn nu ondergebracht
in een gemeenschappelijke uitvoeringsdienst en een groenfonds. Dat is, volgens de PvdA een
ondemocratische structuur en geen voldoende basis om een adequate uitvoering van het
Natuurbeleidsplan voor elkaar te krijgen de PvdA kondigt daarom een motie aan die er bij de
TK en de regering op aandringt om “stjoer en sizzenskip” bij de provincies te leggen.

Niet vanwege procedurele aspecten alleen maar vooral vanwege de inhoud van het Structuur-
schema Groene Ruimte, reageert de VVD uiterst negatief. De plannen in het Structuurschema
Groene Ruimte om in het lage midden van Friesland het gebied Groote Wielen / Oude Venen
te bestemmen voor natuurontwikkeling132 vallen bij hen slecht. Voor hen is het Structuursche-
ma de zoveelste onheilstijding die over provincie en de agrarische sector, die het al zo moei-
lijk heeft, wordt uitgestort. Met name de creatie van “een duizend hectare groot moerasgebied
tussen de Oude Venen en de Grote Wielen” is bij de VVD slecht gevallen. ”De sussende
woorden van de directeur van Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in Friesland, van de
directeur van It Fryske Gea die, kennelijk geschrokken van zijn eigen succes, zich uiterst mild
en terughoudend opstelde en het “folt wel wat ta” betoog van GS, doen daar niets aan af”,
meent de woordvoerder. Voor de VVD is na het vorig jaar gesloten convenant de rek eruit.
Daarom geeft de VVD alvast een schot voor de boeg door te laten weten dat zij op geen
enkele manier wil meewerken aan de totstandkoming van een dergelijk moerasgebied. “Onze
fractie kiest deze opstelling omdat wij niet langer tolereren dat in onze provincie door zich
opeenstapelende beslissingen van de Rijksoverheid, doorlopend waardevolle cultuurgronden
aan de landbouw worden onttrokken. Het wordt hoog tijd dat de Provinciale Staten van
Friesland zich gaan afvragen of zij in dezen een eigen verantwoordelijkheid willen nemen of
voor zichzelf slechts een rol als “non playing captain zien” weggelegd.” De provinciale
bestuurders moeten volgens de VVD, niet klakkeloos elk voornemen van de Rijksoverheid
dat weer verdere beperkingen aan de landbouw oplegt,  accepteren  als een voldongen feit.
Alleen al het presenteren van de plannen heeft consequenties voor de economische activitei-
ten in die gebieden, meent de VVD. Dat geldt  niet alleen voor de moerasdriehoek Drachten-
Grou-Gytsjerk maar ook voor ZW-Friesland dat in het Structuurschema het predikaat waarde-



133. Bij de aanduiding waardevolle cultuurlandschappen wordt in het Structuurschema
Groene Ruimte het te bereiken (of te behouden) doel als volgt omschreven: “Het
landelijke gebied kenmerkt zich door een grote verscheidenheid. Er zijn multifuncti-
onele gebieden met uitzonderlijke natuur- en landschapswaarden, grote recreatieve
aantrekkelijkheid en een duurzame land- en bosbouw; deze waarden hangen onder-
ling nauw samen en geven deze gebieden, de waardevolle cultuurlandschappen, een
markant eigen karakter. De landbouw is in belangrijke mate drager van de natuur- en
landschapswaarden. De spanning tussen de landbouw en de andere functies is vermin-
derd.” (SGR, deel, 1993:23)

134 Bedoeld wordt 50% reservaatsgebieden en 50% beheersgebieden.
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vol cultuurlandschap133 heeft gekregen.

De D66-fractie spreekt daarentegen van een overtrokken reactie op het Structuurschema
Groene Ruimte door de landbouw en door sommige politieke partijen. Dat leidt, volgens de
woordvoerder, alleen maar tot polarisatie en slechte beslissingen. De oplossing van D66 is het
scheppen van duidelijkheid door  zo snel mogelijk de relatienotagebieden te begrenzen. De
huidige grootschalige landinrichting is, volgens D66,  uit de tijd. D66 toont zich een voorstan-
der van kleine geïntegreerde landinrichtingsprojecten.

De waardering van de FNP voor het Structuurschema Groene Ruimte komt in de richting van
die van de VVD. De woordvoerster vindt de plannen van het Rijk om heel wat bunders goed
boerenland in “puollen, sompen en miedlannen” om te zetten, bedreigend voor de landbouw
en voor de leefbaarheid van het platteland. Het is veel beter om landschapsonderhoud te
combineren met werkgelegenheid in de landbouw, daarmee wordt ook de natuur gediend.
Daarom moet bij de uitvoering van het Natuurbeleidsplan de nadruk liggen op het creëren
van beheersgebieden in plaats van op reservaten. Dat is beter voor de werkgelegenheid en
financieel voordeliger voor de provincie omdat de provincie bij reservaten de helft van het
beheer moet betalen, zo meent deze fractie. GS wordt daarom gevraagd bij aankoop van
reservaten niet verder te gaan dan de 50% verhouding134 waar ook het natuurbeleidsplan
vanuit gaat. Het FNP uit ook haar zorgen ook over de huidige gang van zaken. In het kader
van het IPO-LNV-convenant heeft Friesland tot en met 1994 f 6,4 miljoen beschikbaar voor
het kopen en inrichten van reservaten en natuurontwikkelingsgebieden. Maar het totale
bedrag wordt nu gebruikt voor de aankoop; het geld dat bedoeld is voor inrichting van de
aangekochte gebieden zou daar ook voor moeten worden gereserveerd..

Ook de RPF/SGP gaat in haar algemene beschouwingen in op het Structuurschema Groene
Ruimte. De woordvoerder vraagt zich af hoe de provincie moet reageren op het Structuur-
schema nu zowel het IPO als de Stichting Natuur en Milieu negatief over het Structuurschema
hebben geoordeeld. De RPF/SGP-woordvoerder wil naar aanleiding hiervan van GS weten
wat het Structuurschema bestuurlijk, financieel en agrarisch-economisch voor Friesland
betekent en of het Structuurschema ook gevolgen heeft voor vorm en inhoud van het streek-
plan.

De woordvoerster van GS hekelt in eerste termijn de bijdrage van de VVD over het provinci-
aal bestuur en de landbouw als een heel beperkt verhaal. Want de problemen van de boeren
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worden veroorzaakt door internationale ontwikkelingen, zegt de gedeputeerde, verwijzend
naar Mac Sharry en de GATT-onderhandelingen. De suggestie van de VVD dat als GS tegen
het Rijk zouden aanschoppen, alles weer goed wordt, is dus onjuist, vindt zij.  Over het
Structuurschema merkt zij op dat in IPO-verband het Rijk is gewaarschuwd voor het presente-
ren van het Structuurschema Groene Ruimte in de huidige vorm. Nu zijn alle provincies
kwaad op het rijk. Waarom, vraagt zij retorisch om vervolgens die vraag te beantwoorden.
“Er moeten alternatieven worden aangeboden voor de landbouw. Over bepaalde richtingen is
overeenstemming. Nu wordt datgene waarover overeenstemming was bereikt, door het Rijk in
een heel ander jasje verpakt en door die nieuwe terminologie wordt er onrust gezaaid die niet
nodig was geweest. Als je bezig bent om met de landbouw tot afspraken te komen en je komt
door het gebruik van andere termen, zoals moeras, met een andere emotionele lading van de
inhoud te zitten, dan is het niet meer mogelijk om achter dit soort plannen te staan. De groei-
ende consensus wordt hiermee doorbroken. Wij zullen veel moeten uitleggen om weer op één
lijn te komen, àls dat al mogelijk is na zo’n misser. We zijn daar kwaad over maar er is ook
goed beleid in gang gezet. Als je de nota’s goed leest dan moet je concluderen dat het niet
anders is dan het doorzetten van bestaand beleid, waarvoor men nu andere termen voor ge-
bruikt”. Ze voegt daaraan toe dat de landbouwvoormannen genuanceerder zijn in hun uitspra-
ken dan veel Friese statenfracties. In antwoord op de vragen van het FNP en het RPF/SGP,
deelt zij de staten mee het eens te zijn met de opmerkingen van de FNP over de aankoop- en
inrichtingskosten en  dat het Structuurschema geen gevolgen heeft voor het streekplan. 

Volgens het FD van 10 november 1992 stelt de minster van LNV (Bukman) tijdens de
najaarsvergadering van de Friese CBTB de boeren gerust wat betreft de moerasplannen
voor het Blauwe Zone -gebied in Midden-Friesland. De boeren daar kunnen gewoon
doorgaan met de ontwikkeling van hun bedrijven; de plannen hoeven geen enkele invloed
te hebben op de bedrijfsvoering. Boeren zullen niet worden gedwongen hun bedrijf te
verkopen want uitkoop zal alleen plaats vinden op basis van vrijwilligheid, antwoordde de
minster op vragen van de voorzitter van de CBTB. De minister was ambtelijk al op de
hoogte gesteld van het feit dat het creëren van een moerasgebied in Midden-Friesland heel
gevoelig ligt en in boerenkringen op grote weerstand stuit. Vandaar dat het woord ‘moe-
ras’ in het vervolgbeleid niet meer gebruikt zal worden. “Een moeras geeft kommer en
kwel, veroorzaakt radeloosheid en werkloosheid en zorgt voor de terugkeer van malaria”,
aldus sprekers vanuit de vergadering. Daarvan is volgens Bukman geen sprake. Juist de
landbouw kan op het gebied van natuur en milieu een belangrijke rol spelen en daardoor
zelf op peil blijven.
(nieuwsbericht)

Eveneens wordt door het FD op 10 november 1992 aandacht geschonken aan de algemene
beschouwingen van de statenfracties.“Overmatige aandacht milieu op het provinciehuis”,
kopt het artikel onder verwijzing naar de bijdragen van de VVD- en de CDA-statenfractie.
Want de VVD-fractie waarschuwde er voor dat door een overmatige aandacht voor het
milieu, de economische onderwerpen onvoldoende aan bod komen in het provinciehuis. En
ook de CDA-fractie hamerde op de noodzaak van een evenwicht tussen economie en
milieu. Kritiek op de natuurplannen van het rijk lopen, volgens het FD, als een rode draad
door de bijdragen aan de algemene beschouwingen van alle fracties. Vooral de VVD
toonde zich een uitgesproken tegenstander van het natuurontwikkelingsgebied in de
driehoek Leeuwarden-Drachten-Akkrum, het Blauw-Zone-gebied: “Het provinciaal
bestuur moet geen medewerking verlenen aan de creatie van moerassen. Het is niet langer
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te tolereren dat in onze provincie doorlopend waardevolle cultuurgronden aan de land-
bouw worden onttrokken door beslissingen van de rijksoverheid.”
(verslag)

Ook de LC geeft op 10 november 1992 aan hetzelfde thema aandacht, zij het in een andere
setting. De LC geeft verslag van een bijeenkomst van de Friese kamercentrale van de
VVD, waar kamerlid Dijkstal toezegt ‘ten strijde te zullen trekken tegen de beperkingen die
de landbouw krijgt opgelegd door de natuur- en moerasplannen in het SGR. Op de kritiek
van het Friese statenlid De Wolf over de negatieve effecten van het Brussels beleid voor de
noordelijke landbouw, reageerde Dijkstal genuanceerd met de opmerking: “Toen het goed
ging en iedereen (boeren en akkerbouwers) zijn zakken vulde, zag je e niet in Den Haag.
Dan moet je, als het nu door datzelfde Brusselse beleid slechter gaat, niet op de stoep
staan.”  
(nieuwsbericht)

In een artikel over de algemene beschouwingen wijdt de LC van 10 november 1992 uitge-
breid aandacht aan de bijdrage van de VVD met de kritiek op het moerasplan in Midden-
Friesland. Stukken van die algemene beschouwingen van de VVD-fractie  worden letterlijk
afgedrukt. Ook het oordeel van de PvdA-fractie over het Structuurschema Groene Ruimte
wordt geciteerd: “halfgaar en niemand echt naar de zin”. 
(verslag)

9.4 Liever beheers- dan reservaatsgebied

Een dag later, op 11 november 1992 vindt de tweede termijn van de algemene beschouwing-
en plaats. Nu mengen ook Progressyf Fryslân en het GPV zich in de discussie over het 
Structuurschema Groene Ruimte. Als eerste fractie voert het CDA het woord. Zij twijfelen
sterk aan de uitspraak van GS dat het Structuurschema geen gevolgen heeft voor het streek-
plan, want het Structuurschema is een Planologische Kernbeslissing en die tellen zwaar.
Bovendien vindt het CDA dat GS wel overdreven positief reageren op het Structuurschema.
Het gaat, volgens het CDA, niet alleen om een andere naam voor bestaand beleid plus een
lang niet toereikende kostendekking. Het CDA wil daarom van GS horen hoe zij de plannen
denken te realiseren.

Nadat de PvdA-woordvoerster de VVD verweten heeft net te doen alsof er geen convenant is,
dient zij de in eerste termijn aangekondigde motie in. Daarin wordt er bij de Tweede Kamer
en de minister van LNV op aangedrongen om af te zien van de Gemeenschappelijke Uitvoe-
ringsdienst, die als een ‘niet helder democratisch te controleren structuur’ wordt beschreven
en in plaats daarvan te besluiten de Landinrichting naar de provincies te decentraliseren. De
motie is mede-ondertekend door het GPV en de FNP.

De VVD herhaalt dat het provinciaal bestuur zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen en
dat de agrarische sector zich gesteund zou moeten weten door de provinciale politiek. De
woordvoerder licht verder toe waarom het Structuurschema bij hen op verzet stuit. Want in de



135 Zie Vinex-koersgebieden

136 Het Samenwerkingsverband Noord Nederland is een op de Wgr gebaseerde samen-
werking tussen de provincies Friesland, Drenthe en Groningen.
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Blauwe Koers135 worden bij de Oude Venen   mogelijkheden geboden voor verbreding van
plattelandsontwikkeling. Dat is toch wel heel iets anders, vindt de VVD, dan een aanzienlijke
uitbreiding van een moerasgebied met internationale allure en met een eigen waterhuishou-
ding, zoals in het Structuurschema staat. De VVD vreest dat daar gebieden afgesloten zullen
worden van recreatie. Daarnaast is het waardevolle cultuurlandschap in Zuidwest-Friesland
een nieuwe prioriteit, terwijl het ROM-project Zuidoost-Friesland geen prioriteit meer heeft.
Dat is onbegrijpelijk, vindt de VVD. Minister Bukman kan wel zeggen dat meewerking aan
groenprojecten vrijwillig zal zijn en dat boerenbedrijven niet zullen worden onteigend maar
als er gebiedsgerichte maatregelen worden genomen, wordt het boeren wel onmogelijk
gemaakt om ‘door te boeren’, aldus de VVD. De woordvoerder dient tot slot een motie in met
als strekking dat het Kabinet een decentralisatie-experiment moet  ontwikkelen voor bijvoor-
beeld  decentralisatie van landinrichting, verkeer en vervoer en milieu naar het
Samenwerkingsverband Noord Nederland136.

Het FNP vind haar vraag naar een fifty - fifty verhouding tussen reservaats- en beheersgebied
onvoldoende beantwoord door GS. Daarom wordt een motie ingediend waarin staat dat  het
Relatienotabeleid mogelijkheden biedt voor landschap- en natuuronderhoud en voor biologi-
sche landbouw, dat landschap- en natuuronderhoud werkgelegenheid voor boeren biedt en de
leefbaarheid van het platteland ten goede komt en dat er daarom bij de uitvoering van het
Natuurbeleidsplan naar gestreefd moet worden om tenminste 50% van de EHS in Friesland
beheersgebied te laten zijn. De motie is mede- ondertekend door D66, RPF/SGP, VVD, GPV
en  CDA.

Progressyf Fryslân neemt de handschoen tegen de VVD weer op.  Als de VVD zegt dat de
rek er uit is, wat de boeren betreft dan hebben ze gelijk. Bij andere bevolkingsgroepen waar
Progressyf  Fryslân  en de PvdA voor opkomen is de rek er nog veel erger uit, meent de
woordvoerder. Bovendien zien boeren zelf al veel meer het maatschappelijk belang van
natuur in dan de VVD. De term ‘moeras’ is daarom als een geschenk uit de hemel gevallen
voor de VVD want de VVD wil niet goed lezen. Het gaat om bestaand beleid betreffende de
EHS, beklemtoont de woordvoerder. Als de VVD daar niet aan wil meewerken, wil zijn
fractie wel graag weten of dat ook voor de VVD-gedeputeerde geldt. Het GPV positioneert
zich vervolgens. Duurzame ontwikkeling is door professor Opschoor van een hogere orde
genoemd dan economische ontwikkeling, zo memoreert de woordvoerder, en het GPV is het
daar mee eens. Maar naast waardering voor het Structuurschema heeft de GPV-fractie ook
zorgen over de agrarische ontwikkelingsmogelijkheden in Friesland. De  ecologische land-
bouw moet meer aandacht krijgen. Juist die zou dichtbij natuurgebieden mogelijkheden
moeten krijgen.

Aan het einde van de algemene beschouwingen, antwoorden GS. De woordvoerster zegt
nogmaals met nadruk afstand te nemen van de manier waarop het Rijk het Structuurschema
heeft gepresenteerd. Op de kritiek van het CDA dat GS wat te gemakkelijk over de gevolgen
van het Structuurschema voor het streekplan sprak, antwoord GS dat het Structuurschema nog
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ter discussie staat. De woordvoerster belooft de reactie van GS aan de functionele commissie
voor te leggen. Die reactie zal zich, volgens haar, baseren op de gemeenschappelijke afspra-
ken die in 1991 zijn gemaakt. Ze gaat ervan uit dat het Structuurschema ook op die manier zal
worden aangepast. Als dat niet gebeurt, dan heeft Friesland een probleem met het Rijk, zo
waarschuwen GS.  Want er is in de staten een diepgaande discussie geweest over de invulling
van de EHS en dat is het beleid waar het college naar handelt. Bij de bespreking van de
moties, blijken GS de motie van de VVD over te willen nemen als de voorbeelden eruit gaan.
De motie van de PvdA vinden GS sympathiek maar overbodig omdat het GS-standpunt en dat
van het IPO vergaander van aard is.  Over de motie van het FNP zijn ze negatiever; GS
streven al naar 50% beheers- en 50% relatienotagebied en dus is motie de overbodig. Omdat
er in de motie gesproken wordt over op zijn minst 50% beheersgebied, wijzen ze de motie af.
Daarop schrapt de FNP de woorden ‘op zijn minst’, waarop de motie met algemene stemmen
wordt aange-nomen. Bij de stemming wordt de VVD-motie aangenomen met alleen Groen
Links tegen. De motie van de PvdA  wordt niet in stemming gebracht.

Op 13 november 1992 maakt de LC gewag van de verschijning van een werkboek over
natuurbeleid van een CDA-werkgroep onder voorzitterschap van het Leeuwarder CDA-
kamerlid Van der Ploeg-Posthumus. De voornaamste aanbeveling van de werkgroep is dat
zowel landelijke als lokale CDA-politici meer oog moeten krijgen voor natuur- en land-
schapsbescherming. Desgevraagd ontkent de voorzitter dat het werkstuk bedoeld is om de
christen-democraten af te helpen van het imago dat ze altijd kritiekloos de landbouw de
hand boven het hoofd houden. Want natuurbeleid hoeft niet ten koste te gaan van het
boerenbelang. “Mij staat juist voor ogen dat de landbouw een grote bijdrage kan leveren
aan het behoud van natuur en landschap.” Waar natuur en landbouw elkaar moeilijk
verdragen, moeten de functies landbouw en natuur worden gescheiden, aldus het CDA-
werkboek. Maar daarvoor moet wel een draagvlak zijn, vindt Van der Ploeg-Posthumus.
De presentatie van de plannen van het rijk voor natuurontwikkeling in Midden-Friesland
wijst ze radicaal af: “Zo moet het dus niet. Ik vind de emoties bij de boeren in het gebied
heel begrijpelijk. Het is duidelijk dat er in ons land de komende jaren veel landbouwgrond
uit produktie moet, maar je mag nooit plannen van bovenaf droppen.”
(nieuwsbericht)

Het FD maakt op 13 november 1992 melding van een uitspraak van de voorzitter van de
ABTB, die zich op de najaarsvergadering van de ABTB niet pertinent uitsprak tegen de
plannen voor een moerasgebied in Midden-Friesland. Hij vindt dat het plan Grote Wie-
len/Oude Venen moet worden bijgesteld zodat de landbouw ook daar een duurzame en
economische activiteit kan blijven.
(nieuwsbericht)

Op 14 november 1992 schenkt het FD aandacht aan het werkboek over natuurbeleid van
een CDA-werkgroep, dat aanzetten moet geven om het natuurbewustzijn van de achterban
en vooral de landbouwers te ontwikkelen. Volgens de voorzitter, het Leeuwarder CDA-
kamerlid Van der Ploeg-Posthumus, worden natuur en landbouw bij het CDA maar al te
vaak als tegenstelling gezien want “CDA-leden hebben over het algemeen een sterke
binding met de landbouw”. De voorzitter is een vurig voorstander van geïntegreerd
natuurbeleid: “Het rijk heeft grote plannen voor aankoop van landbouwgronden voor
natuur, terwijl er een beperkt bedrag beschikbaar is. Daarom moeten we het accent
verleggen naar minder dure, creatieve oplossingen waarbij landbouw en natuur met
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elkaar worden verweven.”
(nieuwsbericht)

9.5 Samengevat

Kwantitatieve analyse
Een van de twee statenvergaderingen waarin de EHS of verwante problematiek aan de orde
kwam, werd verslagen door het FD en de LC: de algemene beschouwingen van 1992. In de
geselecteerde perioden verschijnen er voorts zeven artikelen over het thema: allen nieuwsbe-
richten.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. Het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming

daarover in de staten;
b. Niet alleen aandacht wordt besteed aan woordvoerders van collegepartijen maar ook aan

die van oppositiepartijen;
c. In het verslag geen beoordeling van het gebeurde wordt gegeven door de verslaggever. 
Ad a In deze algemene beschouwingen worden geen besluiten genomen over de EHS of

verwante zaken.
Ad b. In de verslaglegging verwijst het FD bijna uitsluitend naar de CDA- en VVD-fractie.

Bij de LC komt wordt veel aandacht gewijd aan de VVD en wordt ook de inbreng
van de PvdA-fractie genoemd. 

Ad c. Ja, de verslaggever komt niet met een eigen mening.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer meer dan één perspectief aan bod komt of
meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

In twee van de zeven nieuwsberichten wordt meer dan één perspectief gehanteerd.



137 Doel van die basisbescherming is om in de bruto-gebieden onomkeerbare ontwikke-
lingen tegen te gaan die realisering van netto-EHS-gebieden zouden kunnen belem-
meren.
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Hoofdstuk 10 Friesland en de EHS: 1993

10.1 Bestuurlijk gezien: 1993

2 maart 1993 verschijnt van de hand van GS van Friesland het Werkprogramma ecologische
hoofdstructuur in Friesland 1993. Daarin wordt aangekondigd dat er een aparte notitie in
voorbereiding is die de behoefte c.q. noodzaak van de basisbescherming in de bruto-EHS-
gebieden in kaart zal brengen.137

30 juni 1993 verschijnt het Structuurschema Groene Ruimte.

15 juli 1993 bereiken de ministerraad en het IPO een akkoord over de decentralisatie-impuls,
dat in augustus door de verschillende staten bekrachtigd wordt.

9 november 1993 sluiten GS van Friesland met de georganiseerde landbouw een akkoord
over de aanpak van de invulling van de EHS in Friesland. De gefaseerde werkwijze wordt
verlaten en afgesproken wordt om de invulling van de EHS op te nemen in het in 1994 vast te
stellen streekplan. De aanleiding tot deze verandering van werkwijze is de roep om duidelijk-
heid bij gemeenten, waterschappen en de landbouw. Het akkoord leidt tot de volgende afspra-
ken:
- voor gebieden waar de EHS (bijna) is ingevuld, wordt de netto EHS aangegeven. Daarmee

vervalt de basisbescherming voor de bruto EHS;
- Bij de Blauwe Zone, het ROM-gebied ZO-Friesland en Gaasterland worden globaal de

gebieden benoemd en wordt aangegeven om welk type natuur het gaat;
- er komen “vrij inzetbare” hectares beheersgebied, die kunnen worden ingezet bij

weidevogel-, landschap- en perceelrandenbeheer. Er vindt daarvoor geen ruimtelijke
reservering plaats, de precieze invulling zal nader worden uitgewerkt;

- een beperkt aantal relatienota-hectares wordt in reserve gehouden voor mogelijke knelpun-
ten vanuit de landbouw en/of de natuur.

Afgesproken wordt om in totaal 9000 hectares te begrenzen, waarvan 1300 hectares als
beheersgebied zullen worden aangemerkt en waarvan 1000 hectares als ‘knelpuntenpot’
zullen  worden gebruikt. Voor de vrij inzetbare hectares worden 5500 hectares gereserveerd
en voor de reserves 1000 hectares. De hoofdmoot van de invulling van de EHS in Friesland
zal liggen in het ROM-gebied ZO-Friesland en Gaasterland. 
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10.2 Over contractbreuk en holle frasen

Op 6 november 1993 maakt de LC melding van het Keuningcongres over landschappen
dat op 5 november werd gehouden. Een van de sprekers zet vraagtekens bij de plannen om
in Nederland natuurgebieden te realiseren: “Nederland is niets meer dan een tuintje ... We
kunnen er over discussiëren of we een historische tuin, een groentetuin, een spoorbielzen-
tuin of een ecologische tuin willen, maar het blijft een tuin. “ Een andere spreker is prof. 
D.J. van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie te Wageningen. Hij vindt dat boeren op
basis van vrijwilligheid natuurvriendelijk moeten kunnen boeren en neemt daarbij de
Friese projecten Achtkarspelen en Eastermar als voorbeeld. Tevens vindt hij dat natuuror-
ganisaties teveel te vertellen hebben: “De markt voor het maken van natuur is gemonopo-
liseerd door natuurorganisaties. Een deel van het geld dat ze krijgen moet naar de boeren.
Die kunnen in hun eigen omgeving goedkoper en efficiënter werken en ze zijn zeer kun-
dig.”
(nieuwsbericht)

Op 6 november 1993 bericht de LC dat er sprake is dat CDA, VVD, FNP en RPF/SGP een
motie zullen indienen waarin om “een aanzienlijke reductie, zo mogelijk een halvering”
wordt gevraagd van het plan om 14.500 hectare landbouwgebied om te vormen tot natuur-
of beheersgebied. De krant meldt dat de kwestie op 8 november in GS zal worden bespro-
ken en dat het college verdeeld is. PvdA-gedeputeerde Heldoorn waarschuwt dat de
vestiging van de noordelijke afdeling van het ministerie van LNV aan Friesland voorbij zal
gaan, als PS het natuurbeleid aantasten. Na dit nieuws geeft de krant in het kort de ge-
schiedenis weer. In 1991 tekenden Friesland en het rijk een convenant over het Natuurbe-
leidsplan. Friesland nam daarmee een uitzonderingspositie in want in alle provincies
wordt uiterlijk in 1996 een oppervlakte landbouwgrond begrensd die in de toekomst
reservaat, beheersgebied of natuurontwikkelingsgebied wordt. Bovendien mag Friesland
dertig jaar over de begrenzing doen en hoeft de provincie niet beslist uit te komen op
14.500 hectares. Als Friesland conform het convenant maximaal zou inzetten op natuurbe-
leid, betekent dit dat 550 hectare landbouwgrond natuurontwikkelingsgebied wordt. De
overige 9000 hectares worden verdeeld in 3400 hectares reservaat en 5600 hectares
beheersgebied. Onder dat laatste regime krijgen de boeren wel beperkingen opgelegd,
vooral wat het grondwaterpeil aangaat, maar kunnen ze hun bedrijf voortzetten. De
consequenties van het eenzijdig verbreken van het convenant, worden in het artikel tevens
op een rijtje gezet. Daarvoor zijn woordvoerders van de provincie en LNV geraadpleegd.
Het verbreken van het convenant kan gevolgen hebben voor de financiën die Friesland
krijgt voor ruilverkavelingsprojecten. In de tweede plaats kan het geld voor de verwerving
van een buitendijks natuurgebied worden stopgezet. De noordelijke dependance van LNV
zal zeker niet in Friesland worden gevestigd en de co-financiering van Europese projecten
door LNV loopt gevaar.
(nieuwsbericht)

Op 8 november 1993 geeft de LC in het kort de inhoud weer van een  ambtelijke notitie
over de mogelijkheden voor de melkveehouderij in Friesland. Daaruit blijkt dat landbouw-
activiteiten die niet grondgebonden zijn de meeste perspectieven bieden voor de landbouw.
Dat is in overeenstemming met de opvattingen van prof. Van der Ploeg, constateert de
krant. Volgens de notitie is er daarom ruimte om meer melk te produceren, ook als land-
bouwgrond in natuur wordt omgezet. De krant concludeert dat de notitie van belang is



129

voor de discussie in PS over de motie “die uitgaat van halvering van de voorgenomen
14.500 hectares om te vormen landbouwgrond”.
(achtergrond)

Voorafgaand aan de algemene beschouwingen, die op 9 november 1993 worden gehouden,
deelt de voorzitter van de staten mee dat vlak voor de vergadering GS een bijeenkomst
hadden  met het landbouwschap over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan en de begren-
zing van de EHS. In die bijeenkomst is een akkoord gesloten tussen de georganiseerde
landbouw en GS. De hoofdlijnen van die overeenkomst worden  nu uitgewerkt, meldt de
voorzitter en hij kondigt aan dat GS de kern van de overeenkomst in de beantwoording van de
algemene beschouwingen zullen meenemen. De precieze  uitwerking zal wel een paar dagen
in beslag zal nemen. Zodra die er is, zullen de staten  daarvan onmiddellijk op de hoogte
gesteld.

In de algemene beschouwingen wordt het beleid van het afgelopen jaar ten aanzien van het
Natuurbeleidsplan zeer kritisch tegen het licht gehouden door sommige fracties. Het CDA
concludeert dat het tweede fase relatienotabeleid en de invulling van het Natuurbeleidsplan
voor veel opschudding zorgen want de aanpak waarvoor in het IPO-LNV-convenant is
gekozen, ondervindt veel kritiek. Er is een grimmige stemming ontstaan onder betrokkenen,
vindt het CDA, het  vertrouwen in elkaar is er niet groter op geworden en dat heeft veel te
maken met de onderwaardering van de landbouw door het ministerie van LNV. Het opwaar-
deren van de natuur wordt in deze context opgevat als wedden op het verkeerde paard. Het
CDA vindt dat de aanspraak op grond veel realistischer moet zijn. Alles, de nieuwe mestwet-
geving, het Europees beleid, wijst in de richting van extensiveren. Het gaat om het produktie-
middel grond dat nodig is voor de voortzetting of het ontwikkelen van bedrijven. Gelukkig,
meent het CDA, komt de  staatssecretaris ons tegemoet. Tijdens een bezoek aan Marum heeft
hij gezegd  dat het agrarisch draagvlak belangrijk is voor de realisatie van het natuurbeleid
want natuurbeleid kun je niet afdwingen. In dat licht dient het CDA een motie in samen met
de VVD, FNP en RPF/SGP. In de motie wordt aangedrongen op een samengaan van natuur-
beheer en landbouw, de zogenaamde verweving, waarvoor  de boeren moeten worden betaald.

De PvdA geeft in haar beschouwingen meer duidelijkheid over de meningsverschillen. De
internationale situatie en het Europees beleid zijn ervoor verantwoordelijk dat de werkgele-
genheid in de landbouw steeds verder terugloopt; het Nederlandse natuurbeleid is geen
bepalende factor bij deze ontwikkeling. Mensen die volhouden dat het onttrekken van 100
hectares aan de landbouw 13 arbeidsplaatsen kost, weten niet beter of ze proberen anderen
aan hun kant te krijgen door ze in vertwijfeling te brengen, te ‘ferrifeljen’, zo is de opvatting
van de fractie. Daar wil de PvdA niet aan meedoen, de PvdA wil realistisch over het natuur-
beleid praten, zegt de woordvoerster, om vervolgens nog eens de geschiedenis van het Friese
natuurbeleid langs te lopen: Bij de invulling van de tweede fase relatienotabeleid heeft
Friesland in het convenant met het Rijk een uitzonderingspositie bedongen. In tegenstelling
tot de andere provincies hoeft de EHS in Friesland niet binnen 5 jaar begrensd te worden.
“Wij doen die begrenzing, Lubberiaans, werkende weg. Werkend aan landinrichtingsprojec-
ten, ROM-project  en de Blauwe Zone.” De PvdA was tegen die uitzonderingspositie, zo
memoreert de woordvoerster. Maar de meerderheid van de staten koos de opstelling van de
landbouw, want in veel fracties is de band met de landbouw sterk.  Sindsdien heeft de PvdA
geprobeerd om invulling te geven aan de uitvoering van het Natuurbeleidsplan, op de manier 
zoals de meerderheid van de staten dat  wilde. Maar nu hebben de landbouworganisaties laten



138 Op 3 juni 1993 (buiten de geselecteerde periode) besteedt de LC aandacht aan
schriftelijke vragen van de VVD-fractie aan het college van GS over de uitvoering
van het akkoord van 1991 tussen de provincie Friesland en het ministerie van LNV
over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan. De hoofdvraag luidt als volgt: “Vindt
het college dat het ministerie de gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen, die
nodig waren om Frieslands medewerking te krijgen voor de uitvoering van het
Natuurbeleidsplan, in voldoende mate zijn ingevuld?” Ook wil de fractie van GS
weten of Friesland verder moet meewerken aan de uitvoering van het Natuurbeleids-
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weten dat er over een snellere begrenzing te praten valt en is er daarover overleg met GS. Het
bevreemdt de PvdA-woordvoerster dat nu opeens de meerderheid van de staten wel bereid is
om over zo’n begrenzing te praten. Het verwondert de PvdA ook dat enkele fracties in een
soort geheim overleg initiatieven hebben genomen die door het Rijk kunnen worden uitgelegd
als contractbreuk. De woordvoerster maakt duidelijk dat ook de PvdA-fractie op grond van
voortschrijdend inzicht best wil praten over eerder gemaakte afspraken. Maar dat vraagt brede
instemming. Vervolgens maakt de PvdA-woordvoerster de opstelling van de fractie duidelijk.
“Het gaat ons er niet om dat 14.500 hectares planologisch worden begrensd. Wij vinden dat
het verschil tussen de te begrenzen hectares en 14.500 hectares beschikbaar moet blijven als
vliegende, zwevende of flexibele hectares. Niet gebonden aan planologische begrenzing maar
inzetbaar en beschikbaar voor nog nieuw uit te werken beleid aangaande weidevogels en
landschapsbeheer. Dan zijn de niet planologisch begrensde hectares geen bedreiging voor de
landbouw. Het gaat niet aan om een blauw voetje bij de landbouw te halen. Wij zetten met
elkaar lijnen uit, waarvan wij hopen dat de generaties die na ons komen ooit zullen zeggen dat
die de moeite waard waren.”

Ook de VVD gaat op de geschiedenis in maar komt tot een andere conclusie. De woordvoer-
der herinnert aan het feit dat in 1991 de staten zich bereid verklaard hebben om mee te
werken aan de uitvoering van het Natuurbeleidsplan als aan een aantal voorwaarden was
voldaan. Daarbij ging het om een gefaseerde uitvoering, grotendeels een invulling door
middel van landinrichtingsprojecten en een uitvoering die nadrukkelijk afhankelijk werd
gesteld van budgettaire mogelijkheden. Die afspraken zijn neergelegd in de gemeenschappe-
lijke verklaring als bijlage bij het convenant. In die verklaring spraken GS over “de grote zorg
voor de sociaal-economische consequenties die de uitvoering van het Natuurbeleidsplan met
zich mee zou brengen. Dit mede gelet op het feit dat de agrarische sector inclusief de verwer-
kende en aanverwante industrie een belangrijke positie inneemt in de provincie.”  Alleszins
reden om die verklaring van 1991 nog eens kritisch tegen het licht te houden, vindt de VVD.
Dat heeft ze gedaan en de fractie kwam tot de conclusie “dat de vele mooie volzinnen niets
meer dan holle frasen zijn”. De beloften uit de verklaring zijn niet nagekomen of ze hebben
geen resultaat gehad. De VVD concludeert daarom dat de provincie loyaal heeft meegewerkt
aan de uitvoering van het Natuurbeleidsplan maar dat het Rijk zich niet aan de afspraken heeft
gehouden. De VVD-woordvoerder wijst erop dat de VVD  bij voortduring heeft gewezen op
het belang van de agrarische sector voor de economie. De VVD is van mening dat het provin-
ciaal beleid zich moet richten op het versterken van dat waar Friesland goed in is: de melk-
veehouderij en afgeleide bedrijfstakken. Opoffering van waardevolle landbouwgrond ten
behoeve van de ontwikkeling van natuurreservaten betekent een forse aantasting van de
werkgelegenheid. De VVD-fractie is het niet eens met de opvatting van GS, zoals verwoord
in de beantwoording van schriftelijke vragen138, dat van het natuurbeleid slechts een margi-



plan.

139 Op 1 juni 1993 (buiten de geselecteerde periode) bericht de LC dat gedeputeerde
Jansen laat weten dat Friesland minder landbouwgrond in reservaat- en beheersge-
bied moet omzetten dan de afgesproken 14.500 hectares. Volgens Jansen kan Frie-
sland volstaan met 10.000 hectares. Een dergelijke vermindering zou niet in strijd
zijn met de afspraken die met het ministerie van LNV zijn gemaakt en waarbij werd
afgesproken maximaal 14.500 hectares te begrenzen. Jansen meent dat minder
hectares dus ook mogelijk zijn. Hij wil daarbij wel komen tot een snelle begrenzing
van de EHS, zodat de boeren weten waar ze aan toe zijn.
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naal effect uitgaat op inkomen en werkgelegenheid in de landbouwsector, als levensvatbare
bedrijven kunnen worden verplaatst naar gebieden elders in de provincie. Wij zouden juist
complete melkveehouderijbedrijven inclusief de melkquota van elders naar hier kunnen halen,
daarvoor zou de provincie haar best moeten doen, vindt de woordvoerder. Maar dan moet er
natuurlijk wel voldoende landbouwgrond beschikbaar zijn. Daarom verzoekt VVD-fractie 
om de in de verklaring overeengekomen aantallen hectares cultuurgrond die omgezet zouden
moeten worden in natuur, fors te reduceren en zo mogelijk te halveren.

De D66-fractie daarentegen wijst op de onmin en de tegenstellingen die er kennelijk binnen
GS bestaan. Het grote punt is, volgens hen, dat binnen het college van GS de VVD en CDA-
gedeputeerden achter een overeenkomst met het rijk over het aantal  hectare landbouwgrond
voor natuurbehoud weg proberen te stappen. In de aanbiedingsbrief van de begroting staat dat
er maximaal 14580 hectares worden geclaimd voor natuurgebied. Maar in  de commissie -
vergadering zeggen GS dat dit een maximum is terwijl de CDA-gedeputeerde in de krant139

spreekt over een maximum van 10.000 hectares.  Wel zegt hij dat dat zijn persoonlijke
mening is en dat hij dus geen afstand neemt van het collegestandpunt. Heel vreemd, oordeelt
de D66-fractie. Om geen verwarring te laten bestaan, dient D66 daarom een
motie/amendement in waarin wordt voorgesteld in de aanbiedingsbrief van de begroting het
woordje ‘maximaal’ te schrappen.

De FNP staat in haar beschouwing over de uitvoering van het natuurbeleid dichter bij de
VVD. Zij begrijpen  de houding van GS ten aanzien van de landbouw niet.  Juist gezien de
slechte economische vooruitzichten, had de FNP verwacht  dat het aantal hectares dat aan de
landbouw zou worden onttrokken, zo klein mogelijk zou zijn. Maar in plaats daarvan moeten 
goed lopende landbouwbedrijven in de Blauwe Zone en in het Rom-gebied verdwijnen ten
koste van veel verlies van de werkgelegenheid in en rondom de landbouw, concludeert de
woordvoerster. Zij refereert ook aan uitspraken van de staatssecretaris  die zou hebben gezegd
dat het in Friesland “wel met minder natuur toekan en dat dat in de eerste plaats een verant-
woordelijkheid van de provincie is.” Noch bij de boeren, noch bij de bevolking is draagvlak
voor het omzetten van “goede boerengrond” in natuur en bovendien kan vooral op het platte-
land geen arbeidsplaats worden gemist, oordeelt de FNP. Daarom wil zij nu de invulling van
de 2de fase relatienotabeleid opnieuw  bezien. Uitgangspunt daarbij zou moeten zijn dat het
aantal hectares reservaatgebied moet worden verminderd, in aansluiting op de motie van vorig
jaar.
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Ook de RPF/SGP redeneert in dezelfde trant. De plannen van het Rijk, waaronder het Struc-
tuurschema en de inrichtingschets voor de Blauwe Zone leveren voor de agrariërs onoverko-
melijke bezwaren op. De woordvoerder vindt dat goed renderende landbouwgronden niet uit
produktie moeten worden genomen want  zou catastrofaal zijn voor de plattelandseconomie.
Hij somt een aantal knelpunten in de Friese EHS op: het ROM-gebied, het Drents-Friese-
woud, de bufferzones, de verhouding tussen beheers- reservaatsgebied, de financiële compen-
satie van het Rijk om zich af te vragen of het afgesproken systeem van ‘werkende weg’
eigenlijk wel functioneert. De RPF/SGP vindt dat er in het belang van de landbouwbedrijven
tot een snelle begrenzing over moet worden gegaan. Net als het CDA en de FNP vraagt de
woordvoerder zich af wat de gevolgen kunnen zijn van de uitspraken van de staatssecretaris
in Marum. Hij geeft zelf het antwoord: “Als we de 2de fase relatienotagebied met een aan-
zienlijk aantal hectares willen reduceren, dan moeten we nu het ijzer smeden.” 

De Fractie Spyksma laat een heel ander geluid horen. De woordvoerder verwijt de staten
alleen maar aan economisch rendement en aan de korte termijn te denken; statenleden tillen in
de praktijk niet zwaar aan de belangen die met het behoud van karakteristieke landschappen
en natuurlijke waarden te maken hebben  “Het terugbrengen van de in Friesland te ontwikke-
len hectares natuurgebieden tot de helft van wat is afgesproken, is het laatste wapenfeit.” De
ondernemersvriendelijkheid werkt ook door in het natuurbeleid, vindt hij. want als boeren-
grond moet worden opgeofferd aan industrieterreinen, zoals het megapark bij Heerenveen, 
dan zijn de staten er voor maar  als boerengrond moet dienen voor het verwezenlijken van
natuurdoelen, zoals bij de Hege Warren, dan zijn de staten er tegen. “Wij hebben hier met de
rust en de groene ruimte een voorsprong op andere delen van het land. Om modernisering van
de economie mogelijk te maken, moet die voorsprong, die wij volgens de verantwoordelijke
bestuurders als een achterstand moeten beschouwen, verdwijnen..... Hier ontbreekt de kracht
van een beweging die zich verzet tegen vooruitgang die op de lange duur achteruitgang zal
zijn. Hier heerst de cultuur van het zwijgen. De negatieve gevolgen van het zonder verzet
maar toegeven aan geld en macht moet veel bewoners nog duidelijk worden. Wij worden niet
op onze daden afgerekend door onze kiezers maar door onze kinderen en kleinkinderen.” De
woordvoerder geeft ook mogelijke alternatieven aan door te verwijzen naar de recent uitge-
brachte  studie van prof. J.D. van der Ploeg, ‘Het keerpunt voorbij’, waarin wordt beschreven
hoe bij een heel ander beleid de autonome teruggang van de werkgelegenheid in de landbouw
in omgekeerde richting kan worden omgebogen.

Als antwoord in de eerste termijn verzekeren  GS in de eerste plaats dat ook zij vinden dat de
agrarische bedrijfstak een peiler is voor de Friese gemeenschap en dat alle mogelijkheden
moeten worden aangegrepen om die bedrijfstak overeind te houden en te versterken.  Ook het
rapport van Van der Ploeg, die terloops  de goeroe van een van de gedeputeerden wordt
genoemd, kan volgens GS een zinvolle bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst
van Friesland. Daarna onthullen GS de hoofdlijnen van de diezelfde ochtend gemaakte
afspraken met de landbouw. Zij beginnen met het bedanken van de organisaties voor hun
constructieve opstelling, verwijzend naar krantenartikelen waaruit bleek dat die constructieve
houding niet vanzelfsprekend is. Dan komt de woordvoerder van GS tot de kern van de zaak.
De afspraak met de landbouw luidt dat  9.000 hectares planologisch begrensd zullen worden
en dat, als nieuw beleid,  5.500 hectares vrij inzetbaar zullen zijn. In totaal gaat het dan om
14.500 hectares. De 9.000 hectares, die planologisch begrensd zullen worden bestaan uit
6.700 hectares die aan de landbouw zullen worden onttrokken voor natuurontwikkelings- en
reservaatsgebied en 1.300 hectares voor planologisch begrensde beheersgebieden. Dan blijft
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er nog 1.000 hectares over, die zullen worden bestemd voor de zogenaamde knelpuntenpot.
De vrij inzetbare 5.500 hectares kunnen door de boeren worden gebruikt voor neveninkom-
sten die te maken hebben met natuur- en landschapszorg, zo melden GS. Daarbij kan bijvoor-
beeld aan weidevogelbeheer worden gedacht. Naast deze afspraken, zijn er ook afspraken
gemaakt over flankerend beleid. GS beloven vervolgens niet eerder met het ministerie van 
LNV te praten dan wanneer de functionele statencommissie zich heeft uitgesproken over de
gemaakte afspraken. Zij vragen daarom aan de indieners van de motie, die door het CDA is
aangekondigd,  om die motie nu in te trekken en opnieuw in te brengen na de vergadering van
de commissie. 

De voorzitter van de staten besluit de inbreng van GS door op te merken dat het wellicht
verstandig is om de zaak af te ronden in de staten zelf nadat de kwestie is besproken in de
commissie.

Op 9 november 1993 krijgt een medewerker van de Friese milieufederatie van de LC de
gelegenheid om de achtergrond van de problematiek uiteen te zetten. Intensivering van de
landbouw heeft tot verval van natuurwaarden op de landbouwgrond geleid en tot verdro-
ging en vervuiling van de resterende natuurgebieden. Daarom werd in 1975 het relatieno-
tabeleid geformuleerd dat de band tussen natuur en landbouw moest herstellen. Inventari-
satie leverde op dat 600.000 hectares landbouwgrond een hoge natuurwaarde hadden. Het
relatienotabeleid moest er voor zorgen dat daar de natuur hersteld of verbeterd zou
worden. Van die 600.000 hectares zijn echter slechts 200.000 hectares overgebleven en
daarvan is in de eerste fase van het relatienotabeleid 100.000 hectares aangewezen en in
de tweede fase, die werd ingeluid door het Natuurbeleidsplan, nog eens 100.000 hectares.
Voor Friesland betekende dat in de eerste fase 13.000 hectares en in de tweede fase
14.500 hectares. Om de vraag te beantwoorden of verwezenlijking van de EHS ten koste
zou gaan van de landbouwproduktie, heeft de provincie onderzoek laten doen door de
RUG. Die vraag werd negatief beantwoord: er is vrij veel onbenutte of niet essentiële
produktieruimte in Friesland en er is meer dan genoeg ruimte in Friesland om de EHS te
realiseren. 
(opinie van derden)

In dezelfde krant wordt melding gemaakt van het bereiken van een akkoord tussen de
georganiseerde landbouw en GS. De essentie van het akkoord wordt weergegeven.: 6.700
hectares landbouwgrond krijgen een natuurbestemming, 1.300 hectares worden beheers-
gebied en 1.000 hectares komen in een knelpuntenpot. Geconcludeerd wordt dat de oor-
spronkelijke 14.500 hectares nog niet van tafel zijn omdat naast de 9.000 te begrenzen
hectares nog sprake is van 5.500 ‘vliegende hectares’, waarvan de status nog onduidelijk
is. De krant geeft in het kort de geschiedenis vanaf het convenant met LNV in 1991 weer:
Friesland mocht dertig jaar doen over de omzetting van landbouwgrond in natuur-, dan
wel beheersgebied en als Friesland maximaal zou inzetten op natuurbeleid, dan zou  5.500
hectares landbouwgrond  natuurontwikkelingsgebied worden.
(nieuwsbericht)

Op 9 november 1993 verslaat het FD de statenvergadering die gewijd is aan de algemene
beschouwingen. De algemene beschouwingen van het CDA, die als titel ‘zoeken naar
evenwicht’ dragen, worden uitgebreid weergegeven. Het CDA vindt dat het evenwicht weg
is en de weegschaal te veel doorslaat naar de milieukant, ten koste van het economisch
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rendement van de landbouw. De krant doet verslag van de motie die door het CDA wordt
ingediend en die door VVD, FNP en RPF/SGP wordt ondersteund: het convenant met de
afspraken over hectares landbouwgrond die moeten worden omgevormd tot natuur, moet
worden opengebroken. Maximaal 9.000 hectares mogen voor dat doel worden gebruikt.
De krant schrijft dat het zoeken naar evenwicht tussen milieu en economie door het CDA
niet ver gaat: “Het aspect milieu bleef grotendeels beperkt tot de kaft van de algemene
beschouwing - die was verluchtigd met een natuurtekening - ..” In een ander artikel wordt
de verbaasdheid in de algemene beschouwing van de PvdA weergegeven omdat zij buiten
de voorbereiding van de motie zijn gehouden die is bedoeld om het aantal geplande
hectares Fries natuurgebied terug te brengen van 14.500 tot 9.000 hectares.
(verslag)

Diezelfde dag bericht het FD op de voorpagina over het bereikte akkoord tussen de Land-
bouw en GS. De krant schrijft:  “Na twee maanden van intensief onderhandelen zijn de
boeren erin geslaagd de dreigingen van het voorgestelde natuurbeleid te verzachten.” Het
akkoord wordt toegelicht met de cijfers. 6.700 hectares landbouwgrond zullen worden
omgevormd tot natuurreservaat. 1.300 hectares tot beheersgebied en 1.000 hectares zullen
in een knelpuntenpot gaan en zullen pas later worden toegedeeld. Verder zal op basis van
vrijwilligheid 5.500 hectares worden gebruikt voor projecten waar boeren bewust met
natuur omgaan. Het FD constateert dat de tijdens de vergadering van PS ingediende motie
hierdoor in feite overbodig is geworden door dit akkoord en dat het convenant van 1991
tussen rijk en provincie zijn waarde verloren heeft; er zal in overleg met het rijk een
nieuwe invulling moeten worden gegeven aan het natuurbeleid van Friesland.
(nieuwsbericht)

9 november 1993 publiceert het FD een artikel onder de kop: ‘Ministerie polariseert
discussie over natuurgebied veel te veel’.  In het artikel komt de directeur van het Ottersta-
tion Nederland aan het woord die de door LNV voorgestane scheiding tussen landbouw en
natuur aanvalt waardoor ook in Friesland de sfeer tussen boeren en natuurliefhebbers is
verziekt. “Door te kiezen voor een strikte scheiding tussen natuur- en landbouwgebieden,
wordt er veel te veel gepolariseerd, terwijl nog lang niet zeker is dat er ooit genoeg geld
beschikbaar komt om al die natuurgebieden te beheersen....Men zou veel meer moeten
kiezen voor verweving van natuur en landbouw. Geef de boeren een goede compensatie als
ze willen overgaan op duurzame landbouw en sluit beheersovereenkomsten met ze af.
Weliswaar creëer je dan weer een structurele subsidie richting de boeren, maar dan wordt
het waarschijnlijk wat makkelijker betaalbaar.”
(nieuwsbericht)

De volgende dag, op 10 november 1993, worden de algemene beschouwingen hervat. De
fracties hebben daarbij de gelegenheid om op elkaar en op GS te reageren. 
Het  CDA bijt de spits af en gaat vooral op de kritiek van de PvdA in: “Als je je zin niet
krijgt, moet je het niet zoeken in insinuerende opmerkingen en  zware bewoordingen als
geheim overleg, contractbreuk, zoals de PvdA doet. De teneur van de algemene beschouwing-
en van de PvdA is er een van  ‘luisteren naar ieder’. Doe dat dan ook......Het CDA wil op een
realistische manier praten en handelen over landbouw èn natuur. Wij gokken niet op een
blauw voetje bij de landbouw, zoals de PvdA meent. Wij hebben goede banden met veel
organisaties en dat mag je ook verwachten van een partij die het maatschappelijke midden-
veld ziet als een onmisbare factor in de politiek.”  De CDA-fractie ziet het akkoord dat GS
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heeft bereikt met de landbouworganisaties als een belangrijke politieke overwinning omdat
het aantal te begrenzen hectares tot 9.000 is teruggebracht. Nu is er dan eindelijk duidelijk-
heid over de invulling van de 2de fase relatienotabeleid  en het Natuurbeleidsplan, meent het
CDA.  De woordvoerster maakt nog eens duidelijk dat ‘het produkt natuur’ voor het CDA een
kostenplaatje heeft. Zij vraagt aan GS om te beamen dat er buiten de 9.000 hectares alleen
maar sprake is van vrijwillige medewerking voor natuurontwikkeling en -beheer en dat dat
alleen kan gebeuren op eigen verzoek met recht op betaling. “Is dat correct? Niets vast-
staands, alle wijzen voor gebruik blijven mogelijk ook voor de opvolgers. Is dat correct,
College?”, zo dringt de woordvoerster aan. 

De PvdA-fractie repliceert dat zij toch niet kunnen doen alsof geheim overleg en  contract-
breuk niet hebben plaatsgevonden. De woordvoerster blijft het bestuurlijk onfatsoenlijk
vinden dat de collegepartijen elkaar niet hebben geïnformeerd. Gezien de eerdere afspraken,
verwonderen zij er zich over dat het CDA denkt te kunnen spreken van een politieke overwin-
ning. Maar ze zijn verheugd over het akkoord dat GS heeft bereikt met de landbouw..
De VVD uit zich in de lijn van het CDA. De woordvoerder vindt een reductie van het aantal
te begrenzen hectares tot 9.000 hectares op het eerste gezicht niet slecht lijken. Ook de VVD
valt de PvdA aan. De PvdA zou ten onrechte hebben begrepen dat er in de staten geen meer-
derheid te vinden zou zijn om over reductie van hectares te praten. De PvdA roept altijd dat er
te weinig werk is maar wil daar geen conclusies aan verbinden als het gaat over het aantal te
begrenzen hectares. Want het omzetten van cultuurgrond in natuur kost arbeidsplaatsen,
volgens de woordvoerder.

Op haar beurt trekt D66 fors van leer tegen het CDA. Wanneer het CDA het heeft  over het
ontbreken van een breed draagvlak voor de uitvoering van het Natuurbeleidsplan, dan ge-
bruikt het CDA dat begrip wel heel selectief, vindt de D66-fractie, want bij het Internationaal
Bedrijvenpark Friesland in Heerenveen zweeg het CDA over dat draagvlak. De woordvoer-
ster is verbaasd over het feit dat het CDA niet eerder heeft gezegd het aantal hectares terug te
willen brengen en de motie van het CDA is voor D66 onaanvaardbaar. Want de motie gaat,
volgens D66,  in “tegen het collegebeleid, tegen het convenant met het Rijk,  tegen wat het
CDA in de functionele statencommissie heeft ingebracht, tegen het natuurontwikkelingsbe-
leid, tegen elke regel van behoorlijk bestuur en de betrouwbaarheid als convenantpartner.”
D66 vindt het vreemd dat het CDA het nu opeens realistisch vindt om zo snel mogelijk te
begrenzen terwijl men altijd tegen het begrenzen is geweest en koppeling aan landinrichting
heeft bepleit. De D66-fractie maakt duidelijk dat zij wil vasthouden aan de overeenkomst met
het Rijk.
Groen Links komt met de volgende bijbeltekst om hun oordeel over de verandering van
standpunt bij het CDA kracht bij te zetten: “Wee gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij ge-
veinsden, want gij zijt de witgepleisterde graven gelijk die van buiten wel schoon schijnen,
maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en van alle onreinheid.”

De RPF/SGP is de enige fractie, van de fracties die bij het geheime overleg betrokken waren,
die ingaat op de kritiek: : “Wat betreft het overleg: het was onze bedoeling om de nader
uitgewerkte voorstellen ook ter kennis te brengen van andere fracties die daar niet meteen
voor zouden zijn. Dan zou er later toch een meerderheidsvoorstel kunnen komen. Voortijdige
bekendheid bij de pers heeft tot verwarring geleid. Dat is nooit onze bedoeling geweest.” 
Ook het GPV verklaart zich een voorstander van verweving van natuur en landbouw omdat er
anders geen sprake kan zijn van duurzame landbouw.
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De Fractie Spyksma gaat als enige in op het politieke proces dat zich afspeelt in de algemene
beschouwingen. De woordvoerder spreekt over de beantwoording-trucjes van GS: “Een
machtig middel is mystificatie: je vertelt van het akkoord tussen GS en de georganiseerde
landbouw. Je roept de suggestie op dat dit akkoord heel wat anders is dan de motie die over
dit onderwerp is ingediend. Want collegeleden die tegen de motie zijn, zijn wel voor het
akkoord, dus dat moet iets heel anders wezen. Je gaat voorbij aan het feit dat de essentie van
het akkoord en die van de motie hetzelfde zijn... Verholen taalgebruik kun je als bestuurder
die de touwtjes in handen wil houden ook niet missen.”
In antwoord laten GS weten dat alle vragen over het akkoord met de landbouw in een verga-
dering van de functionele commissie door hen beantwoord zullen worden. 

De voorzitter van de staten stelt met aller instemming voor om het akkoord eerst in de
commissie Ruimtelijke ordening te behandelen. Als er daarna behoefte bestaat om het ook in
de staten te bespreken, zal het punt worden toegevoegd aan de eerstvolgende statenagenda.
De ondertekenaars van de motie gaan vervolgens akkoord met het aanhouden van de motie tot
de commissievergadering en de daaropvolgende statenvergadering. De VVD wil daarbij exact
de consequenties weten die de in 1992  aangenomen motie heeft voor de verhouding reser-
vaat- en beheersgronden.

Op 10 november 1993 bericht de LC naar aanleiding van de statenvergadering weer over
het akkoord en concludeert dat dit akkoord grotendeels spoort met de door CDA, VVD,
FNP en RPF/SGP ingediende motie.  Aan het verzoek van GS om de motie in te trekken, is
niet voldaan. De verwachting is dat de fracties het eindoordeel voor zich houden tot ze het
uitgewerkte akkoord hebben kunnen bespreken en tot zolang de motie achter de hand
houden. De LC meldt dat de landbouw en GS al enkele maanden praatten over aanpassing
van het natuurbeleid omdat het convenant uit 1991 niet meer voldeed: landbouw en
politiek wilden beiden minder landbouwgrond in natuur- en beheersgebieden omzetten.
Weer wordt in het kort het akkoord weergegeven. Het gaat om 9000 planologisch te
begrenzen hectares waarvan 6700 hectares reservaat en natuurontwikkelingsgebied, 1300
hectares beheersgebied en 1000 hectares in de knelpuntenpot.  Daarnaast wordt 5500
hectares achter de hand gehouden voor de ‘vliegende hectares.’ De krant concludeert dat
binnendijks nu nauwelijks nog reservaat hoeft te worden aangelegd omdat ook de grote
buitendijkse natuurgebieden als reservaat zijn aangemerkt.
(verslag)

10 november 1993 geeft het FD het akkoord kort weer en voegt daaraan toe dat het
akkoord betekent dat het aantal natuurhectares in Midden-Friesland (de Blauwe Zone)
wordt teruggebracht van 2000 tot 975 hectares, dat de Hege Warren landbouwgebied
blijven en dat het ROM-gebied in Zuidoost-Friesland 2.000 hectares natuur krijgt in plaats
van 5.400. Naar aanleiding daarvan  vraagt het FD een vertegenwoordiger van het rijk om
een reactie op het akkoord en een vertegenwoordiger van It Fryske Gea. De eerste ver-
moedt dat het rijk niet klakkeloos akkoord zal gaan met deze uitgeklede projecten. De
tweede vertelt dat zij vorige week door de provincie op de hoogte zijn gesteld van de
besprekingen. “De motie van PS legde een bom onder die besprekingen.” Een reactie op
de inhoud kan hij nog niet geven. It Fryske Gea en de Friese natuur- en milieuorganisaties
zijn buiten de onderhandelingen gehouden en de tekst van het akkoord hebben zij nog niet
gekregen. (achtergrond)
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Op 11 november 1993 geeft de LC een kort berichtje over de opstelling van de statenfrac-
ties naar aanleiding van het akkoord: de partijen die een motie hebben voorbereid over
een ander natuurbeleid, hebben de motie niet ingediend. Zij willen eerste duidelijkheid
over het akkoord dat tussen de landbouw en GS is gesloten. Tot het eindoordeel over het
akkoord zal worden geveld, op de statenvergadering van 15 december, wordt de motie
aangehouden.
(verslag)

Datzelfde bericht geeft het FD op 11 november 1993: de motie, waarin partijen GS vragen
om minder landbouwgrond om te zetten in natuur, - het liefst zouden partijen de opper-
vlakte van 14.500 hectares halveren -, wordt aangehouden. Ook van de commentaren op
het akkoord, dat door de krant in het kort wordt weergegeven,  wordt verslag gedaan. Het
CDA spreekt over een belangrijke overwinning, De PvdA leek het akkoord bespreekbaar,
Groen Links en D66 vinden het akkoord echter onaanvaardbaar. 
(verslag)

Ook op 11 november 1993 geeft de LC uitgebreid en zeer gedetailleerd uitleg over wat het
akkoord betekent. Een woordvoerder van de Friese milieufederatie, om commentaar
gevraagd, zegt dat GS heel wat uit te leggen hebben. Want in het afgesproken beleid zou
9.100 hectares aan de landbouw worden onttrokken, nu nog maar 4.720 hectares, zonder
dat de landbouw concessies van betekenis heeft hoeven doen. Ook noemt hij het vreemd
dat de landbouw en GS beslissingen nemen over het natuurbeleid.
(achtergrond)

Onder de kop “Landbouw krijgt veto over natuur”, wordt in het FD op 11 november 1993
de woordvoerder van de Friese Milieufederatie aan het woord gelaten. Hij heeft geen goed
woord over voor het akkoord. Het is volgens hem nog maar de vraag of die  2000 hectares
in het ROM-project doorgaan. Want er is een koppeling gelegd met de ecologische richt-
lijn: “Voor landbouwgrond die aan natuurgebieden grenst gelden krachtens de ecologi-
sche richtlijn beperkingen ten aanzien van de bemesting. Boeren kunnen daaronder uit
komen doordat ze de kans krijgen om hun bedrijf te verplaatsen. Maar het akkoord van
provincie en landbouw komt er eigenlijk op neer dat nu niet de boeren moeten worden
verplaatst maar de natuur...  Dat kan inhouden dat er geen natuur naast landbouwgrond
komt. Wanneer het rijk met deze toepassing van de ecologische richtlijn niet akkoord gaat,
hebben de landbouw en GS afgesproken dat het ROM-project in Zuidoost-Friesland wordt
heroverwogen.” Een koppeling tussen natuurontwikkeling en de ecologische richtlijn is
volledig onterecht: “Dat zijn twee zaken die in beginsel los van elkaar staan. De ecologi-
sche richtlijn is opgesteld omdat de landbouw door zijn manier van bedrijfsvoering, sterk
milieuvervuilend is. Daar moet de landbouw zelf iets aan doen en daar mag de natuuront-
wikkeling niet voor worden gebruikt.” Ook kan, volgens hem, de landbouw heel gemakke-
lijk uit onder de 1000 hectares in de knelpuntenpot: “Daar staat bij dat die landbouw-
grond alleen een natuurbescherming krijgt als daar breed overeenstemming over bestaat.
Dan zegt de landbouw straks natuurlijk dat ze er geen behoefte aan hebben dat die land-
bouwgrond wordt omgevormd en daarmee is dat knelpunt opgelost.” In het vervolg van
het artikel gaat het FD feitelijk in op de precieze afspraken in het akkoord.
(achtergrond)

Op 12 november 1993 wijdt het FD een persoonlijk commentaar aan de zaak door Hinne
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Bokma. De motie wordt beschreven als een politiek drukmiddel om GS te dwingen snel een
akkoord met de landbouw te sluiten omdat anders politieke verdeeldheid in de collegepar-
tijen (VVD en CDA aan de ene kant, de PvdA aan de andere kant) de rol van de provincie
in de onderhandelingen met het rijk zou verzwakken. Het verzet van de landbouw tegen de
natuurplannen wordt gememoreerd en de ommezwaai van GS in de richting van de boeren
wordt gedateerd op de dag dat gedeputeerde Jansen tegen een zaal boeren zei ook tevre-
den te zijn met 10.000 hectares natuur. Volgens de schrijver is in augustus de basis voor
het akkoord gelegd tussen de landbouw en twee invloedrijke ambtenaren van de afdeling
Landelijk Gebied, waarbij milieu- en natuurambtenaren niet werden betrokken. Vervol-
gens volgden in oktober de onderhandelingen met GS. Verwondering wordt uitgesproken
over het feit dat gedeputeerde Steyvers zich achter het akkoord heeft geschaard. Het
artikel eindigt met de conclusie dat de verhouding tussen landbouw en natuur er met dit
akkoord niet beter op is geworden maar dat wel een boerenopstand de kop is ingedrukt.
(column)

Ook laat op 12 november 1993 het FD de woordvoerder van It Fryske Gea  reageren op
het akkoord. Die reageert verbeten omdat in de eerste plaats er geen enkel vooroverleg
heeft plaatsgevonden met natuur- milieuorganisaties die ook belanghebbenden zijn in het
natuurbeleid. Daarnaast vindt hij dat de EHS is uitgekleed en dat de Blauwe Zone als een
mislukking kan worden beschouwd: “Tegen eerdere afspraken in komt aan de oostkant van
de Oude Venen geen enkel reservaatsgebied. Het beheers- en inrichtingsplan is waarde-
loos geworden. Het project Blauwe Zone beschouw ik als mislukt.” Gedeputeerde Stey-
vers, die met moeite het akkoord heeft geslikt, wordt eveneens aan het woord gelaten: “De
overeenkomst tussen de landbouw en GS heeft het overleg in het ROM-gebied doorbroken.
De andere partijen in het ROM-gebied kunnen het een handicap vinden dat ze buiten de
‘deal’ zijn gelaten. De essentie van het ROM-plan is namenlijk dat we in gezamenlijkheid
oplossingen vinden voor de landschaps- en milieuproblemen.” Daarmee doelt hij op
gemeenten, waterschappen, recreatie-ondernemers, standsorganisaties en natuurorganisa-
ties die in de stuurgroep van het ROM-project zijn vertegenwoordigd.
(achtergrond)

13 november 1993 wijdt de LC kort aandacht aan de oppositie in de staten. Groen Links
en de fractie Spyksma vinden dat de onderhandelingen tussen GS en de landbouw moeten
worden heropend omdat It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie niet bij de onderhan-
delingen betrokken zijn geweest. Aan GS wordt gevraagd om de landbouw voor te stellen
opnieuw onderhandelingen te voeren over het natuurbeleid maar met de natuurorganisa-
ties er bij. Mocht de landbouw dat niet willen, dan moeten GS afzonderlijk met die organi-
saties praten, vinden beide fracties.
(nieuwsbericht)

10.3 Knielen voor de landbouw?

Een maand later wordt in een plenaire Statenvergadering op 15 december 1993 gesproken
over het Voorstel met betrekking tot de  uitkomsten van de onderhandeling over de
nieuwe aanpak van de EHS in de provincie Friesland. Alle partijen maken van de gelegen-
heid gebruik om hun standpunt ten aanzien van de EHS in Friesland duidelijk voor het
voetlicht te brengen De fracties van CDA, FNP en RPF/SGP oordelen zonder meer positief.
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Voor het CDA is de maximale begrenzing van 9.000 hectares de essentie van het akkoord. De
voornaamste overweging daarbij is dat het CDA landschapsonderhoud en natuurbeheer als
een mogelijkheid ziet om de landbouw nieuwe kansen te geven. Het CDA vindt het een goede
zaak dat bij de vrije 5.500 hectares, die wel of niet kunnen worden ingevuld door private
overeenkomsten met de grondeigenaren, omkeerbaarheid mogelijk is. Ook de PvdA steunt
het akkoord, vooral omdat nu snel duidelijk zal worden hoe de EHS er in Friesland uit gaat
zien. Daarvoor pleitte de fractie drie jaar geleden al. De woordvoerder heeft echter de nodige
bedenkingen tegen het flankerend beleid: de flexibiliteit van de 5.500 ‘vliegende’ hectares.
Die worden niet aangekocht en die worden niet planologisch beschermd. Dat is niet flexibel
maar dat geeft de beperkingen aan. De overeenkomsten zijn dus tijdelijk en altijd omkeerbaar
en dat zal gevolgen hebben voor de inhoud van de overeenkomsten, vreest de PvdA-woord-
voerder.

De VVD-fractie neemt in de discussie een heel eigen standpunt in. Zij hebben het gevoel dat 
de landbouw met dit akkoord meer heeft weggegeven dan de VVD wenselijk vindt. Meestal
beschuldigt de landbouw de politiek ervan grond weg te geven maar nu is het andersom,
constateert de woordvoerder. De woordvoerder begrijpt dat niet want met de strengere milieu-
regels en de meststoffenregeling is in de toekomst meer grond nodig. Maar er wordt grond
weggeven aan beheersgebieden, reservaten, de Blauwe Zone, Rom-gebieden, ecologische
verbindingszones en vrij inzetbare beheershectares en dus gaat de werkgelegenheid op het
platteland nog verder achteruit, is de conclusie van de VVD-fractie. Hij vindt dat de politiek
een verdergaande verantwoordelijkheid heeft dan de georganiseerde landbouw. Bovendien
vindt de VVD dat als er toch grond weggeven moet worden, dat beter beheersgrond dan
reservaatsgrond moet zijn. “In reservaten mag nooit meer een mens komen; dat zijn we voor
eens en altijd kwijt. Op beheersgebieden kun je terugkomen in de zin dat landschapsonder-
houd een soort neventak kan zijn voor de landbouw.” Al met al, kondigt de woordvoerder aan
dat de fractie zich nog zal beraden om voor of tegen te stemmen.

D66 valt de CDA-fractie aan die een knieval zou maken voor de boeren en daarmee de
belangen van de rest van de bevolking, altijd nog zo’n 83%,  negeert en die politieke chantage
pleegt door een motie als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de verantwoordelij-
ke gedeputeerde te houden. De D66-woordvoerder spreekt over normvervaging en verloede-
ring van de politiek  omdat gemaakte afspraken met de Rijksoverheid niet worden nageleefd
Vooral voor een partij die zegt pal te staan voor waarden en normen is het opmerkelijk dat
van een algemeen aanvaarde norm als het naleven van afspraken en contracten wordt afgewe-
ken met het gemak van een olifant in een porseleinkast, zegt D66, doelend op het CDA. De
betrouwbaarheid en  consistentie van de overheid is, volgens de woordvoerder, hierdoor in
essentie aangetast. Steeds hebben de landbouworganisaties, gesteund door het CDA, een
snelle begrenzing van de EHS-gebieden tegen gehouden.  Het siert de organisaties dat men
thans inziet dat begrenzen toch beter is, vindt D66. Ze zijn er in geslaagd om bij hun leden de
afkeer voor begrenzing weg te nemen en ze hebben daarbij een aantal voordelen weten te
behalen. Vooral bij het flankerend beleid gaat GS diept, heel diep door de knieën en passant is
ook de ecologische richtlijn daarbij om zeep geholpen. Dat de natuurorganisaties niet eens
betrokken zijn bij die onderhandelingen, typeert, volgens D66, de wijze waarop CDA en
PvdA zich de wet hebben laten voorschrijven door de landbouw. Vervolgens wordt een
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woordvoerder van de Milieufederatie geciteerd die daags tevoren in de pers140 verklaarde:
‘Het is te gek om los te lopen dat de landbouw met GS afspraken maakt over natuurbeleid.
Stel je voor dat het andersom zou zijn, dan zou de wereld te klein zijn.’ Over de inhoud van
het akkoord is D66 ronduit negatief: “Het gewaardeerde beleid van het college met betrekking
tot de Blauwe Zone en het Rom-gebied wordt door ditzelfde college teruggebracht tot weinig
of niets.... Het natuurbeleid van de provincie Friesland is ongeloofwaardig en een zak mest-
lucht geworden...... Het college krijgt hier spijt van. Het draagvlak is te smal. Het Rijk zal
zich niet laten misleiden... . Door op deze wijze de landbouw te bedienen, geeft het college
blijk van onevenwichtigheid.“ Onder verwijzing naar uitlatingen van de directeur van Land-
bouw, Natuur en Openluchtrecreatie, twijfelt de D66-woordvoerder er bovendien aan of de
Rijksmiddelen voor natuurbeleid nog wel in Friesland terecht zullen komen. D66 vat haar
bezwaren nog eens samen en zegt het voorstel niet te zullen steunen: “De provinciale over-
heid is een onbetrouwbare convenantspartij gebleken. De motie van het CDA is een motie van
wantrouwen tegen het college. De PvdA-gedeputeerde heeft aanzienlijk aan milieugezag
ingeboet. 83% van de Friese bevolking wordt een kool gestoofd onder het mom van werkge-
legenheid in de landbouw, er wordt Rijksfinanciering op het spel gezet en natuurbescherming
is in Friesland een farce geworden.”

De FNP daarentegen vindt de overeenkomst een stap in de goede richting. Zij waren destijds
tegen de overeenkomst met LNV omdat zij vonden dat er geen sprake moest zijn van schei-
ding tussen landbouw en natuur, dat als regel geen ‘goede boerengrond’ aan de landbouw
moest worden onttrokken,  afgezien van hier en daar wat stukken om de zaak beter te kunnen
beheersen en omdat zij vonden dat Friesland zelf moest uitmaken hoe Friesland moest worden
ingericht, zo brengt de woordvoerster in herinnering. In ieder geval zouden, volgens de FNP, 
alle kosten van aankoop van grond door het rijk aan de boer moeten worden vergoed volgens
een reële prijs. Bovendien zou het Rijk verlies aan werk moeten compenseren en actief de
herstructurering van de landbouw moeten ondersteunen. Daartegenover zou duurzame,
extensieve landbouw in heel Friesland het uitgangspunt moeten zijn. Met minder kunstmest,
minder krachtvoer en minder bestrijdingsmiddelen en de biologische landbouw zou gestimu-
leerd moeten worden. Er zou gestreefd moeten worden naar een optimum van een schoon
milieu, een afwisselend natuurlijk landschap en een redelijk agrarisch bestaan, zo vat de
woordvoerster het credo van het FNP samen. Het FNP vindt dat deze overeenkomst een stap
in die richting is. Zij staat positief tegenover de vrij inzetbare hectares maar heeft nog wel
bezwaren tegen de ecologische richtlijn omdat die grote consequenties heeft voor vele bedrij-
ven. Bovendien weegt het milieurendement nauwelijks op tegen de economische schade,
vindt het FNP.

De fractie van Groen Links laat eveneens zien hoe haar opvattingen over de landbouw zijn.
De boeren hebben het heel moeilijk, ze staan met de rug tegen de muur; er worden zelfs
praatgroepen opgericht om de problemen bespreekbaar te maken en oplossingen te vinden.
Groen Links wijst er op dat boeren van de politiek hulp verwachten maar dat diezelfde
politiek de boeren in de moeilijkheden heeft gebracht. Het was immers jarenlang een politiek
van meer investeren, meer produceren, meer exporteren, meer subsiedieverstrekking. Boeren
werden steeds meer gezien als economische ondernemers. Daardoor hebben boeren nu  niet
veel waardering voor natuur- en moerasplannen, zo meent de woordvoerder van Groen Links, 
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want het levert immers geen centen op. Hij beschuldigt GS van korte termijn denken omdat
GS menen met dit akkoord de boeren tegemoet te komen en zo alle problemen op te lossen.
Maar het roer van de landbouw moet ook met het oog op de toekomst, volledig om. Daar
moeten GS het beleid op richten en niet op het consolideren van traditionele en misschien wel
conservatieve landbouwidealen, zo is de opvatting van Groen Links. Waarom durven GS wel
met megaplannen voor de industrie te maken en waarom geen megaplannen voor landbouw,
natuur en recreatie? De woordvoerder maakt overduidelijk dat Groen Links zowel inhoudelijk
als procedureel tegen het akkoord is. Groen Links wil de afgesproken 14.500 hectares met
voldoende basisbescherming voor natuurwaarden. 

De RPF/SGP constateert dat gebleken is dat er onvoldoende draagvlak is voor de voorgestel-
de natuurontwikkelingsplannen en de plannen daardoor ook geen kans maken omdat ze zijn
gebaseerd op vrijwilligheid. Ook voor hen is duidelijk dat het ideaalbeeld van een scheiding
tussen natuur en cultuur moet worden losgelaten. Want er waren knelpunten, de zaak zat op
slot. Mensen willen zekerheid en als men dat niet krijgt is men al gauw kwaaddenkend, zo
beschrijft de RPF/SGP de situatie van voor de overeenkomst. Het gaat, volgens de RPF/SGP,
nog steeds om 14.500 hectares maar de nu voorgestelde werkwijze is veel praktischer, realis-
tischer en slagvaardiger. De fractie gaat daarom akkoord met de te begrenzen 9.000 hectares
en ze vindt dat wat betreft de vliegende hectares het Rijk nog veel van Friesland kan leren. De
fractie is daarbij van mening dat bij het invullen van deze hectares  de provincie een passieve
rol moet spelen en geen initiatieven moet ontwikkelen. Wel vraagt de woordvoerder zich af
hoe groot de kansen zijn om met het Rijk tot een akkoord te komen nu die 5.500 hectares niet
worden begrensd. 

De fractie Spyksma is net als D66 en Groen Links hard in haar oordeel. De woordvoerder
bestempelt het akkoord als strijdig met het provinciale natuurbeleid; de Blauwe zone komt
hiermee op losse schroeven te staan,  het leidt tot vertraging of het achterwege blijven van de
invulling van de EHS in het Rom-gebied, de vliegende hectares worden niet planologisch
beschermd en de realisering daarvan wordt afhankelijk gesteld van de mogelijk tijdelijke
medewerking van boeren. Er wordt geen zekerheid geboden dat de hectares van de zogenaam-
de knelpuntenpot ook zullen worden gebruikt en de in het concept-streekplan opgenomen
lichte basisbescherming voor de netto EHS vervalt. Zo’n derde deel van wat was afgesproken,
wordt nu niet meer planologisch beschermd. Samen met Groen Links dient de fractie Spyk-
sma een motie in waarin bovenstaande bezwaren staan en waarin GS verzocht wordt nieuwe
afspraken met de landbouw te maken die met deze bezwaren rekening houden. Daarnaast
spreekt de woordvoerder in negatieve bewoordingen over de gevolgde procedure. Een van de
ergernissen is, volgens de woordvoerder, dat er helemaal geen overleg is geweest met de
natuurbeschermingsorganisaties. In  reactie op dat verwijt meenden GS in de commissiever-
gadering dat,  o.a. dat gezien de schriftelijke reactie van de Friese milieufederatie, er ook niet
veel constructiefs van de natuurbeschermingsorganisaties viel te verwachten. De fractie
Spyksma noemt zo’n reactie de arrogantie van de macht en maakt duidelijk genoeg te hebben
van de draagvlaktheorie: “als er algemene belangen in het spel zijn, roep je niet de direct
betrokken uit tot hèt draagvlak.” Hij dient daarop een tweede motie in, weer samen met Groen
Links, waarin GS wordt gevraagd het voorstel in te trekken omdat de gevolgde procedure niet
in orde zou zijn: de natuurbeschermingsorganisaties zijn niet geraadpleegd, het concept-
streekplan is veranderd zonder dat de consequenties doordacht zijn, er is ingegrepen in het
plan de Blauwe Zone, zonder dat de daarvoor ingestelde stuurgroep daarover heeft kunnen
adviseren,
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10.4 Vliegende hectares

In zijn verdediging schetst de gedeputeerde nog eens de hele geschiedenis vanaf het sluiten
van het IPO-convenant met het ministerie van LNV tot en met het voorliggende voorstel.
“Er was een convenant, dat was gesloten met alle provincies en het IPO. De Friese staten
wouden dat niet ondertekenen dus kregen we een uitzonderingspositie. Dat betekende dat wij
niet in een keer alles planologisch zouden begrenzen. Wij zouden werkendeweg begrenzen
met behulp van de landinrichting en in met name genoemde projecten: de Blauwe Zone en het
Rom-project. Niet iedereen hier was het daarmee eens, er was een grote minderheid tegen,
maar het besluit is gevallen en vanaf toen is geprobeerd om met elkaar op die manier het
natuurbeleid uit te voeren. Maar in de praktijk bleken de nadelen. Er was onvoldoende
duidelijkheid voor diegenen die in de bruto-EHS zaten. De EHS is in het Natuurbeleidsplan
over Friesland gelegd en beslaat 45.000 hectares. Op grond van het Natuurbeleidsplan moeten
we de EHS inkrimpen tot 14.500 hectares. We deden dat niet, dus dat gaf een heleboel
onzekerheid voor mensen die niet wisten waar nu die 14.500 zouden komen. Er kwamen
steeds meer geluiden vanuit de landbouw dat we hier toch eens over moesten praten. Dat is
gebeurd en daar is de basis voor dit akkoord gelegd.” De discussie over wat in Friesland als
EHS-gebied begrensd gaat worden, heeft nu plaats gevonden. Dat is 9.000 hectares. GS gaan
met het Rijk in beraad over nieuw te ontwikkelen vormen van beheer voor de vrije 5.500
hectares, wat daar uitkomt, is onbekend, zo geeft de woordvoerder aan. Nogmaals verdedigt
hij het akkoord met als argument dat de eerdere afspraken niet te realiseren vielen. “In landin-
richtingen waren die planologisch begrensde gebieden bijna niet weg te zetten en dat was heel
jammer omdat er een beweging was ontstaan waarin affiniteit van boeren  met vormen van
natuur- en landschapsbeheer groeide. Die affiniteit viel niet te versterken met het planologisch
begrenzen van hectares. Dus moeten we iets anders vinden dat recht doet aan de natuurdoel-
stelling en aan de landbouw, andere vormen van beheer, zoals weidevogelbeheer, landschaps-
zorg, peilbeleid.” Vervolgens reageert de woordvoerder van GS op de verschillende fracties.
Hij is het niet met de VVD eens dat de landbouw niet verstandig gehandeld zou hebben. De
landbouw heeft, volgens hem,  begrepen dat de steun van slechts een heel kleine meerderheid
van de staten geen kans op succes biedt. De opmerkingen van D66 over bestuurlijk onfatsoen
vindt hij niet op zijn plaats. D66 had het over een knieval. Dat is niet waar. Dit voorstel geeft
een groter draagvlak en komt dus het natuurbeleid ten goede. Het ontbreken van planologi-
sche duidelijkheid noemen GS aan de ene kant de sterkte en aan de andere kant de zwakte van
het voorstel maar ze wijzen er op dat de flexibele hectares uitstekend passen in het gedachte-
goed van de in de Friese staten veel geciteerde prof. Van der  Ploeg. Als antwoord op de
kritiek dat de natuurbeschermingsorganisaties niet bij het overleg gevraagd zijn, antwoordt de
woordvoerder dat er twee keer overleg is geweest met de beheersorganisaties en de milieur-
aad en dat GS verder niet van mening zijn dat de milieuorganisaties als volwaardige overleg-
partners ook ja tegen het akkoord hadden moeten zeggen. Ze wilden immers ook niet mee-
doen aan de onderhandelingen, delen GS mee.
.
Na de beantwoording van GS, stelt de voorzitter van de staten voor de tweede motie van de
fractie Spyksma en Groen Links in stemming te brengen, omdat daarin wordt voorgesteld het
voorstel van de agenda af te voeren. De motie wordt afgestemd met alleen de fractie Spyksma
en Groen Links  voor.

In tweede termijn neemt het CDA de aanval op D66 over en verzekert dat zij niet voor de
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landbouw knielen141 maar dat zij belangen tegen elkaar afwegen. Het CDA vindt de door hen
tijdens de algemene beschouwingen van 1993 ingediende motie politiek maximaal ingevuld
en uitgevoerd. De VVD is van mening dat de Rijksoverheid haar afspraken die in de bijlage
van het IPO-LNV-convenant stonden, niet is nagekomen zodat de provincie de handen vrij
heeft. Toch gaat de VVD akkoord met het voorstel, op een lid van de fractie na die vindt dat
Friesland nu al vol zit met natuurgebied. D66 blijft bij haar standpunt: het convenant moet
worden uitgevoerd. Voor D66 was er nog te praten geweest als alleen het aantal hectares was
teruggebracht. Maar met het flankerend beleid wordt ook de ecologische richtlijn om zeep
geholpen en dat gaat D66 te ver. De woordvoerder neemt geen woord terug van wat hij in zijn
eerste bijdrage heeft gezegd en komt daardoor via interrupties zwaar onder vuur te liggen van
zowel het CDA als de VVD. De VVD wil D66 dwingen om toe te geven dat D66 natuurbeleid
stelt boven werkgelegenheid. De D66-er gaat die uitdaging niet uit de weg en zegt: “Het
natuurbeleidsplan moet uitgevoerd worden volgens D66 zoals in het oorspronkelijke conve-
nant staat. Als dat ten koste gaat van werkgelegenheid in de landbouw, dan zeggen we daar
‘ja’ tegen. Laat daar geen misverstand over zijn.” Vervolgens valt de D66-woordvoerder de
opvattingen van het CDA over het benodigde brede draagvlak aan. Het CDA bedoelt daarmee
alleen de 17% van de Friese bevolking die in de landbouw werkt, schampert hij en hij ver-
wijst  naar een artikel van de CDA-ster Minke van der Ploeg over het Britse platteland in een
regionale krant, waarin 17% als het hoogste goed wordt beschreven. De CDA-woordvoerster
repliceert dat de ene Van der Ploeg, de hoogleraar, in de staten bijna heilig wordt verklaard en
dat de andere Van der Ploeg, haar partijgenote, alleen maar kritisch wordt bekeken. Door D66
gevraagd of zij de motie, die tijdens de algemene beschouwingen boven de markt is blijven
hangen, nu inttrekken, antwoordt de CDA-woordvoerster dat de motie feitelijk is overgeno-
men door GS en dat deze daarom als ingetrokken kan worden beschouwd. De voorzitter van
de staten wijst dan op de formele procedure; de motie staat niet op de agenda, dus kan deze
ook niet worden ingetrokken. 

In haar tweede termijn wijst ook de FNP op impliciete wijze D66 terecht. Hen wordt aangera-
den het artikel ‘Nederland is te klein voor ruime natuurgebieden’van Herman Verbeek142 in de
NRC van 27 november nog eens te lezen.  
Groen Links blijft achter de met de fractie Spyksma ingediende motie staan en daardoor
achter het oude convenant. Zij geven de voorkeur aan planologische bescherming boven de
gloedvolle woorden van GS, die voorlopig alleen maar woorden blijven. De strategie van GS
is, volgens de woordvoerder, er op gericht om de boeren rustig te houden en ze daarna mee te
krijgen. Dat mee krijgen moet nog maar blijken, meent Groen Links. 
De RPF/SGP constateert dat de zaak valt of staat met vrijwilligheid. Zij vinden zichzelf in de
regel nogal ‘groen’ maar, zegt de woordvoerder,  wil je dit beleid gestalte geven, dan moet je
een breed draagvlak creëren.

De Fractie Spyksma gaat inhoudelijk verder in op het fenomeen van de vliegende hectares.
De gedachte erachter vindt de woordvoerder niet gek; de vliegende hectares kunnen volgens
hem inderdaad belangrijk zijn voor het Friese natuurbeleid. Want buiten de EHS is het
werken met vrij inzetbare hectares een belangrijke zaak om meer verweving tussen landbouw
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en natuur te krijgen. Maar hier wordt een voorstel gedaan, zo constateert hij, dat tot gevolg
heeft dat een derde deel van wat onze EHS zou moeten zijn, nu niet langer planologisch
beschermd wordt. “Er is hier gepraat over bestuurlijke verantwoordelijkheid en als staten
nemen we die niet als het om de natuur gaat. Als provinciale overheid moeten wij opkomen
voor belangen die anders geen stem krijgen.” Daarom handhaaft de fractie Spyksma de motie.

In tweede termijn antwoorden GS kort. Zij leggen er de nadruk op de suggestie dat er een
relatie zou bestaan tussen natuurbeleid en werkgelegenheid, door hen niet gedeeld wordt en
dat dat ook niet de inzet van het akkoord is geweest. Zij wijzen zonder verdere argumentatie
de motie van de fractie Spyksma en Groen Links af.  

Bij de stemming wordt die motie verworpen waarbij de  de fractie Spyksma, Groen Links en
D66 voor stemmen. Het voorstel wordt aangenomen met als tegenstemmers de fractie Spyk-
sma, Groen Links, D66 en een lid van de VVD.

Op 11 december 1993 plaatst de LC een stuk van CDA Tweede Kamerlid Van der Ploeg-
Posthumus, dat geschreven is naar aanleiding van de komende Kamerbesprekingen over
de derde fase mestbeleid, de interimwet amoniakuitstoot en de besluitvorming over het
SGR. Op grond van een uitstapje van de kamercommissie naar het Britse platteland, trekt
zij enige vergelijkingen met de Nederlandse, en vooral de Friese situatie. “In het SGR is
voorgesteld in Friesland 14.500 hectares tot natuurgebied te bestemmen: 1500 hectares
daarvan zouden in het Blauwe Zone-gebied moeten liggen. Gelukkig hebben de landbouw-
organisaties en de politieke vertegenwoordigers in Friesland gezamenlijk een plan op tafel
gelegd. Als de Kamer hier in meerderheid mee instemt, wordt er een minder grote claim
gelegd op goede landbouwgronden, waar nog altijd 17% van de Friese bevolking haar
bestaan vindt. ....... Het Engelse landschap ziet er prachtig uit. Als toerist waant men zich
in een oude Engelse roman: historische gebouwen, uitgestrekte landerijen. De boerderijen
in de natuurlijke landschappelijke gebieden passen in een sprookjessfeer, maar als Friese
boerendochter gaf het mij een onbehaaglijk gevoel. Het leek of de tijd hier was blijven
stilstaan. Slecht onderhouden panden en stallen, die in de vorige eeuw misschien in ons
beeld pasten, maar nu nog slechts een bezienswaardigheid vormen en volstrekt geen sfeer
uitademen van een modern economisch bedrijf. Friesland daarentegen is een moderne
landbouwprovincie.... Van moerasplannen kan geen dorpsvereniging of school bestaan....
Op vervallen boerderijen als bezienswaardigheden zitten we hier niet te wachten. Boeren
die dat willen kunnen als tweede tak een produkt natuur leveren. Hoofddoel zal altijd
moeten zijn het voeren van een duurzaam economisch bedrijf...”
(opinie van derden)

Op 14 december 1993 geeft de LC verslag van het commentaar dat prof. D.J. van der
Ploeg, hoogleraar rurale sociologie Wageningen, op het sociaal-economisch beleidsplan
van GS heeft. Volgens hem is er in Friesland ruimte voor 6000 boeren maar dan moet er
wel een ander landbouw- en milieubeleid komen van het rijk. Nu gaan de minst vervuilen-
de bedrijven failliet en blijven de meest vervuilende over. Van der Ploeg meent dat de
dalende werkgelegenheid in de landbouw gekeerd kan worden door landbouw te verweven
met landschapsbeheer. Boeren moeten daarvoor plannen maken met voorbijgaan van de
bureaucratie. Van der Ploeg is verder lovend over de ‘vliegende hectares’ van GS, waar
volgens hem zowel boeren als natuur mee gediend zijn.
(nieuwsbericht)
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Eveneens op 14 december 1993 krijgt de woordvoerder van de Friese milieufederatie de
gelegenheid om aan redacteur Halbe Hettema van de LC zijn bezwaren tegen het akkoord
uiteen te zetten. Hij hekelt de gang van zaken: het CDA liep achter de landbouw aan en
wist een statenmeerderheid achter een motie te verzamelen   die een bom onder het natuur-
beleid betekende.  Onder druk van die motie moest GS wel overleggen met de landbouw.
De beide verantwoordelijke gedeputeerden, die tot dan toe de EHS en in het bijzonder de
Blauwe Zone verdedigden, hebben daardoor een behoorlijke ommezwaai moeten maken.
De natuur- en milieuorganisaties voelen zich in hun hemd gezet omdat ze overal buiten
zijn gehouden: “Het is te gek om los te lopen dat de landbouw met GS afspraken maakt
over het natuurbeleid. Stel je voor dat het andersom zou zijn. Dat de provincie met de
natuurorganisaties afspraken zou maken over het agrarisch beleid. Dan was de wereld te
klein.” Het aantal hectares voor natuurbeleid is volgens de woordvoerder niet de kern van
de zaak. Die zit in de bijkomende voorwaarden. Zo worden  in de oostzone van de OudeVe-
nen de boeren alleen maar verzocht het waterpeil te verhogen, is de natuurfunctie van de
Hege Warren afhankelijk gemaakt van het omleggen van het Margrietkanaal, zijn er
ontbindende voorwaarden opgenomen voor het natuurgebied in het ROM-project en
hebben alle partijen vetorecht gekregen voor het gebruik van de knelpuntenpot.
(achtergrond)

Op 15 december 1993 komt het FD met een bericht van de oprichting van de stichting tot
het in stand houden van maatschappelijke en sociaal-economische belangen in Oost- en
Weststellingwerf. Volgens de stichting zullen tussen de tachtig en honderd landbouwbe-
drijven moeten verkassen uit de Stellingwerven wanneer in het kader van het ROM-project
zuidoost-Friesland 2000 hectares een natuurbestemming krijgen. Het uitbreiden van het
natuurgebied zal ongeveer 260 arbeidsplaatsen kosten, schrijft de stichting verontrust aan
PS.
(nieuwsbericht)

Op 16 december 1993 doet het FD verslag van de statenvergadering van 15 december. De
stemverhouding wordt weergegeven: D66, Groen Links, Spyksma en De Wolf van de VVD
stemden als enigen tegen. De argumentatie van de oppositiepartijen wordt summier
weergegeven inclusief de motie van Spyksma om de onderhandelingen te heropenen maar
nu met de natuur- en milieu-organisaties. Ook de kritiek van D66 op het CDA wordt
weergegeven: D66 verweet het CDA en de overige indieners van de motie dat zij een vorm
van politieke chantage hadden bedreven. Het argument van De Wolf dat de natuur nog
steeds te veel aandacht krijgt, wordt eveneens weergegeven. Het verslag eindigt met de
verdediging van het akkoord door GS: voor de eerder gemaakte afspraak bestond onvol-
doende politiek en maatschappelijk draagvlak.
(verslag)

Ook de LC doet  16 december 1993  verslag  van de statenvergadering. De LC geeft
aandacht aan de oppositie waarbij vooral de argumenten van D66 letterlijk worden
geciteerd, zowel de knieval van het CDA voor de landbouw als het verwijt dat het afwijken
van het oude convenant tot verloedering en normvervaging leidt. Ook de reactie van VVD
(ook het rijk is zijn afspraken niet nagekomen) en CDA wordt weergegeven: “Monie
Brandsma-Ydema liet haar D66-collega De Groot pas met rust nadat ze hem de uitspraak
had ontlokt, dat D66 werkgelegenheid wil inleveren in ruil voor meer natuurgebied.” De
stemverhouding wordt in algemene zin weergegeven (de VVD-tegenstemmer wordt niet
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vermeld) en het artikel eindigt met de vermelding dat de oorspronkelijke motie van vier
partijen over het areaal landbouwgrond dat in natuur kan worden omgezet,  definitieve
niet wordt ingediend. 
(verslag) 

10.5 Samengevat

Kwantitatieve analyse
De twee voor 1993 geselecteerde statenvergaderingen worden alletwee door beide kranten
verslagen: de algemene beschouwingen van 9 en 10 november 1993 en de vergadering van 15
december 1993 over het akkoord tussen de landbouw en GS. Naast de verslaggeving van de
statenvergaderingen in 6 artikelen, verschijnen er in de daarvoor aangewezen periode 8
nieuwsberichten, 6 achtergrondartikelen, 2 opiniestukken van derden en 1 column.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. Het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming

daarover in de staten;
b. Niet alleen aandacht wordt besteed aan woordvoerders van collegepartijen maar ook aan

die van oppositiepartijen;
c. In het verslag geen beoordeling van het gebeurde wordt gegeven door de verslaggever. 
Ad a. In de eerste statenvergadering is de onder aanvoering van het CDA ingediende motie

van het grootste belang. In beide kranten wordt in algemene termen de overwegingen
voor het indienen van de motie beschreven. Dat gebeurt niet in de verslaggeving van
de december-vergadering.

Ad b. In de verslaglegging van de algemene beschouwingen geeft de LC geen aandacht aan
de oppositiepartijen. Het FD doet dat slechts mondjesmaat door schrijven dat enkele
partijen het akkoord onaanvaardbaar vinden. In het verslag van de decembervergade-
ring wordt wel de stemverhouding vermeld en de inhoudelijke argumenten van de
tegenstanders.

Ad c. Er wordt door de krant geen standpunt ingenomen.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer meer dan één perspectief aan bod komt of
meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

Van de 8 nieuwsberichten wordt er in twee gevallen  (LC 6-11-93 en 9-11-93)
gebruik gemaakt van verschillende perspectieven. De 6 andere nieuwsberichten
verwoorden ieder een perspectief of baseren zich op een autoriteit. Het meest voor-
komende perspectief is negatief over de EHS. 

Het achtergrondartikel is zo objectief mogelijk wanneer meer dan één perspectief aan bod
komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

Van de 6 achtergrondartikelen worden er 3 vanuit één perspectief geschreven: 2 voor
en 1 contra de EHS (LC 8-11-93, 11-11-93 en 14-12-93). In de andere 3 artikelen
wordt het akkoord weergegeven en wordt aan tegenstanders om hun mening ge-
vraagd zodat er sprake is van meer dan één perspectief.  

De column van een redacteur draagt bij aan de kritiekfunctie wanneer:
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a. Een duidelijk standpunt wordt ingenomen;
b. De context van het standpunt wordt beschreven;
c. Op welke bronnen van autoriteit de column is gebaseerd.

In de ene column (FD) wordt een duidelijk standpunt ingenomen en de context van
het standpunt wordt beschreven. Er worden geen bronnen van autoriteit vermeld.

Bij de opinie van derden gaat het om de vraag hoe vaak en aan wie (welke belangen) de
redactie de ruimte geeft voor een opiniërend artikel.

Van de 2 opinies van derden  (beiden in de LC) is een geschreven door een vertegen-
woordiger van de milieufederatie die opkomt voor de belangen van de natuur en een
door een CDA-kamerlid die de belangen van de moderne landbouw verdedigt.
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Hoofdstuk 11 Friesland en de EHS: 1994

11.1 Bestuurlijk gezien: 1994

30 maart 1994 wordt in de staten van Friesland het streekplan 1994 vastgesteld.

September 1994 verschijnt de evaluatie ‘Van kikkers en knikkers’ van het convenant LNV-
IPO door Heidemij-advies. Naar aanleiding van deze evaluatie èn naar aanleiding van de
uitwerking van het DI-akkoord wordt besloten het bestaande convenant tussen IPO en LNV te
verlengen tot het einde van 1995.

11.1 Dynamisch en stabiel

Een staartje van de discussie over het akkoord tussen GS en de landbouw komt terug bij het
Voorstel tot vaststelling van het ontwerp-streekplan Friesland 1994 op 30 maart 1994. 
Het CDA wacht op de nadere uitwerking van de Blauwe Zone, het Rom-gebied en het Waar-
devolle Cultuurlandschap (WCL) Gaasterland en voorziet nog de nodige moeilijkheden.
De PvdA heeft nog een aantal bedenkingen. Die gelden in de eerste plaats de voorgestelde
procedure voor nadere uitwerking. Het voorstel om dat via streekplanwijzigingen te doen met
inspraak en al, is niet naar de zin van de PvdA.  Daarnaast is de fractie ontevreden over de
ruimte die in het concept-streekplan wordt geboden voor vestiging van intensieve veehoude-
rijen in de kwetsbare zand- en veengebieden. Tenslotte zet de woordvoerder kritische kantte-
keningen bij het voorgestelde natuurgebied bij de IJsselmeerkust. In het concept-streekplan
zijn twee uitsparingen in dat groene gebied gemaakt: de Hoge Grazen, ten westen van het
Oude Mirdumer Klif, en de kust ten  zuiden van de Zuiderfennenspolder. De PvdA-fractie
vindt dat de IJsselmeerkust ten zuiden van de Zuiderfennenspolder, het buitendijkse gebied,
natuurgebied moet zijn. De fractie wijst er op dat de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat daar
hetzelfde over denkt en wil daarom, ook gezien het belang van een goede samenwerkingsrela-
tie tussen de provincie en betrokkenen, een wijziging. Daarvoor wordt een amendement
ingediend, dat mede ondertekend is door Groen Links, de FNP, de fractie Spyksma en D66.

De  VVD is niet gelukkig met het in het ontwerp-streekplan aangebrachte onderscheid tussen
dynamische en stabiele gebieden. Volgens hen moet het hele Friese gebied als dynamisch
worden aangewezen om aan de hoofddoelstelling, die wordt omschreven als ontplooiingsmo-
gelijkheden voor de hele bevolking, te kunnen voldoen. De VVD-woordvoerder herhaalt dat
de VVD niet blij is met de omzetting van landbouwgrond in natuurgrond, zoals dat in 1993 in
de staten is geregeld. Volgens de VVD staat er meer dan genoeg donkergroen (= natuurge-
bied) op de kaart: “Wij moeten wel bedenken dat de oppervlakte van Friesland al voor 20%
een natuurbestemming heeft en als we de Waddenzee en het IJsselmeer meerekenen zitten we
op 44%. Daarbij dreigt er door de strenger wordende milieuregels en het amoniakbeleid een
steeds verdergaande extensivering van de landbouw..... Burgers en wij kunnen het doel om
goede landbouwgrond in moerasgrond ‘sompebosk’ om te zetten, niet begrijpen. De leefbaar-
heid wordt aangetast.. Met het draagvlak wordt geen rekening gehouden ..... We zouden graag
zien dat GS nog eens kijkt naar grensverkorting van natuurgebieden. De natuur heeft hele
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lange grenzen en de negatieve uitstraling daarvan op activiteiten in het omliggende gebied is
zorgwekkend.” De woordvoerder haalt een demonstratie van scholieren in Oudemirdum tegen
It Fryske Gea aan als voorbeeld van een te vergaande natuurontwikkeling in Friesland.

D66 is ontevreden over de opzet van het concept-streekplan: “Er zijn 9 nevenschikkende
doelstellingen. In welke richting wordt dan gestuurd?” De woordvoerster vindt dat de politie-
ke visie ontbreekt en maakt meteen via een motie duidelijk dat voor D66 duurzame ontwikke-
ling de hoofddoelstelling van het streekplan moet zijn: economie moet zich ontwikkelen
binnen de grenzen van de natuur. Daarnaast dient D66 nog een tweede motie in die betrek-
king heeft op de EHS. Daarin wordt uitgesproken dat alle passages over de EHS in het
concept-streekplan prematuur zijn en daarom geen deel kunnen uitmaken van het streekplan.

Ook de FNP heeft bezwaar tegen het onderscheid dynamisch - stabiel. Nogmaals spreekt de
fractie woordvoerster zich uit voor een samengaan  van landbouw en natuur. Zij wil dat
uitbreiden tot een verweving van recreatie en natuur: “Boer en natuur moeten gelijk op en dat
geldt ook voor recreatie en natuur. Bindende factor daarbij is het landschap. Het respect voor
natuur en landschap ontbreekt als men er geen weet van heeft. Daarom moeten natuurgebie-
den toegankelijk zijn en moet het landschap intact worden gehouden.” De FNP pleit er voor
om het aanleggen van ecologische verbindingszones zoveel mogelijk te combineren met de
aanleg van recreatieve paden, vaarwegen en wegen. Een amendement met die strekking is
door hen samen met de VVD ingediend.

Net als D66 probeert Groen Links via een motie, duurzaamheid de hoofddoelstelling van het
streekplan te laten zijn. Door middel van een amendement herhalen zij hun standpunt met
betrekking tot de aanpak van de EHS: de EHS in Friesland zou 14.000 hectaresmoeten
beslaan met planologische basisbescherming.
De fractie Spyksma schetst de bedoeling van een streekplan. Daarin moet ruimte worden
geboden aan het sterke, de economische ontwikkelingen, maar ook moet voldoende ruimte
worden gereserveerd om de zwakke waarden en belangen te garanderen. Die waarden komen
echter in dit concept-streekplan onvoldoende tot uitdrukking, meent de woordvoerder.

Er zijn wel degelijk hoofddoelstellingen, geven GS ten antwoord: kiezen voor kwaliteit en
kiezen voor samenwerking. Het antwoord van GS beperkt zich verder voornamelijk tot het
beoordelen van de moties en amendementen. Van de hier genoemde moties en amendemen-
ten, krijgt geen enkele van GS het groene licht.

In tweede termijn bespreken de fracties elkaars moties en amendementen.143 Bij de stemming
wordt het amendement van de PvdA en anderen om aan het gedeelte van de IJsselmeerkust ter
plaatse van de Zuidervennenspolder de status van natuur- en bosgebied toe te kennen, aange-
nomen met CDA en VVD tegen. Het amendement van de VVD, waarin wordt voorgesteld
ook in de meest kwetsbare natuurgebieden recreatief medegebruik toe te staan, wordt aange-
nomen met D66, Groen Links, de fractie Spyksma en de PvdA minus de PvdA-gedeputeerden
tegen. Het amendement van VVD en FNP met het voorstel om ecologische verbindingszones
zoveel mogelijk te combineren met mogelijkheden voor extensieve recreatie wordt door GS
overgenomen.
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Op 31 maart 1994 doet het FD verslag van de Statenvergadering waarin het streekplan
werd vastgesteld. De krant schrijft dat gedeputeerde Jansen zwaar was geërgerd omdat hij
geconfronteerd werd met 33 amendementen en acht moties. FNP, Groen Links en de
fractie Spyksma stemden uiteindelijk tegen. Een deel van de argumentatie van deze laatste
twee fracties wordt weergegeven. Spyksma: “Er is selectief omgegaan met de inspraakre-
sultaten. Naar de Friese Milieufederatie en Leefbaar Friesland wordt niet geluisterd. Een
boer uit Tytsjerkeradiel krijgt wel zijn zin.” GroenLinks: “De mondige bevolking van
Friesland trapt op de rem voor dit beleid...” Ook de kritiek van D66 wordt weergegeven:
“Het plan rammelt. Er blijkt geen politieke visie uit.” De VVD is bang voor inperking van
economische kansen voor ontwikkeling. Vooral de kritiek van Spyksma viel verkeerd bij de
gedeputeerde: “Als Spyksma ons ondemocratisch handelen verwijt, moet hij naar de
rechter stappen.”
(verslag)

11.3 Natuur en recreatie

Op 29 juni 1994 staat in de Statenvergadering het Voorstel tot vaststelling van het beheers-
programma Alde Feanen op de agenda. Het gaat hier om een beheersplan voor de Oude
Venen,  een onderdeel uit de Blauwe Zone. It Fryske Gea krijgt hierin een rol toebedeeld als 
toezichthouder op overtredingen. 
De VVD zet de nodige vraagtekens bij het ontstaan van het beheersplan: “Wij zijn voor
beheersplannen die op democratische manier zijn vastgesteld, waarin de belangen die in een
gebied spelen tegen elkaar kunnen worden afgewogen en waarop gekozen volksvertegen-
woordigers kunnen worden aangesproken. Dit plan wordt vastgesteld door 3 raden en de
staten en dat maakt de aanspreekbaarheid van volksvertegenwoordigers toch wat dubieus. Een
analyse van de belangen en de waarde daarvan ontbreekt en dat maakt een bestuurlijke
afweging onmogelijk.” Ook inhoudelijk heeft de VVD bezwaren. Politietoezicht moet worden
geregeld, desnoods uit eigen middelen, meent de VVD daarmee een verbaliserende rol van It
Fryske Gea verwerpend. En waarom is herstel van afgesloten vaarwegen en aanleg van
eventuele nieuwe vaarwegen absoluut niet bespreekbaar? De inspraak heeft immers laten zien
dat watersporters, de grootste belangengroep, tenminste een deel van de afgesloten recreatie-
mogelijkheden terug wil. Waarom werken wij daar niet aan mee, vraagt de VVD zich af. Dat
was toch de bedoeling van de Raad van State, die vroeg om een maatregelenpakket dat zich
baseert op overleg met betrokkenen? Daarnaast wil de VVD een veilige (nieuwe) route voor
kleinere boten, die daardoor het Margrietkanaal kunnen vermijden omdat dat te gevaarlijk is
geworden. Daartoe dient de VVD samen met het FNP een motie in waarin als overwegingen
voor de nieuwe vaarweg wordt uitgesproken dat het goed gaat met de natuur in dat gebied en
dat het natuur-areaal is uitgebreid maar dat de het waterrecreatie-areaal de laatste decennia is
verminderd. 

De PvdA memoreert in het kort de voorgeschiedenis: “Er was een Kroonuitspraak op 5
januari 1993, die opdracht gaf om een beheersplan voor dit gebied op te stellen met alle
betrokkenen waarin alle waarden meegenomen moesten worden.  De Alde Feanen staan
centraal in het strategisch groenproject en in de EHS van Friesland. Het is een belangrijk
natuurgebied en een belangrijk watersportgebied. Er moest dus naar een permanente dynami-
sche evenwichtssituatie worden gezocht, die recht zou doen aan de belangen van natuur en
natuurbeheer en aan de belangen van recreatie en toerisme. Wij vinden dat het plan hieraan
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voldoet. Er is gekozen om de bestaande situatie als uitgangspunt te nemen en dat was niet
zo’n gemakkelijk compromis. Maar vanuit de natuurbelangen wordt niet aangedrongen op
verdere afsluiting van de nu nog toegankelijke gebieden en van bestaande vaarverbindingen
en vanuit de recreatie wordt aanvaard dat er geen ruimte is voor nieuwe vaarverbindingen of
voor het open stellen van oude vaarten.” De PvdA-fractie wijst daarom ook meteen de
VVD/FNP-motie af die, volgens hen, een deelbelang benadrukt. Maar ook de PvdA vindt dat
It Fryske Gea niet de toezichthoudende rol van de politie te water met alle daarbij behorende
bevoegdheden, kan overnemen

De fractie Spyksma meent dat het programma uitgaat van een heel optimistische visie op de
menselijke natuur. De voorgestelde maatregelen zijn boterzacht, zo bekritiseert de woord-
voerder het beheersprogramma: er wordt vanuit gegaan dat de verschillende belanghebbenden
vrijwillig zullen meewerken en er zijn nauwelijks sancties.
Kritiek van het GPV richt zich op het de manier van omgaan met  stiltegebieden en het
mogelijke gebruik van fluisterboten. De fractie vindt het niet juist dat wordt voorgesteld als
zou  de formele aanwijzing van stiltegebied geen extra beperkingen voor de recreatie met zich
meebrengen. Samen met Groen Links en de RPF/SGP wordt een motie ingediend om die
uitspraak te schrappen.

GS geeft ten antwoord dat zij het een groot goed vinden dat er overeenstemming is bereikt
met alle betrokkenen en dat er is afgesproken om tot een soort zelfregulering te komen in
plaats van ge- en verboden. De woordvoerder van GS zegt opnieuw aan de orde te zullen
stellen dat de meerderheid van de Staten het niet verstandig vindt om It Fryske Gea in te
schakelen bij toezicht en handhaving. In antwoord op de motie van het GPV over stiltegebie-
den, meent het College dat mensen uit de omgeving benauwd zijn dat de aanwijzing van
stiltegebied de eerste stap is op weg naar verdere beperkingen.
De fractie Spyksma vindt dat onzin. Want zoiets kan pas worden vastgesteld als een gebied
als stiltegebied wordt aangewezen. Het GPV sluit zich daarbij aan. Het gaat niet om wel of
niet extra beperkingen maar het gaat om een juiste toepassing van de Wet. De fractie hand-
haaft de motie. Datzelfde geldt voor de VVD die vasthoudt aan de alternatieve vaarroute.
Met de stemming wordt de motie van het GPV over stiltegebieden verworpen met alleen het
GPV, RPF/SGP, fractie Spyksma en Groen Links voor. Ook de motie van de VVD over de
alternatieve vaarroute wordt verworpen met VVD GPV RPF/SGP en FNP voor. Het voorstel
tot vaststelling van het beheersprogramma wordt tenslotte bijna met algemene stemmen
aangenomen;  een lid van de VVD stemt tegen.

28 september 1994 wordt het Voorstel tot vaststelling van het Provinciaal Milieubeleids-
plan Friesland 1994-1997 in de staten behandeld. Het voorstel wordt aangenomen met de
fractie van de VVD, de fractie Spyksma en Groen Links tegen.
De VVD stemt tegen omdat hun motie, die mede is ondertekend door CDA en FNP en waarin
zij eisen dat “bij het stellen van milieu-eisen geen strengere dan op het moment van beoorde-
ling landelijke geldende wettelijke normen zullen worden gehanteerd”, wordt afgewezen. De
fractie Spyksma stemt tegen omdat de woordvoerder vindt dat de economische belangen die
van het milieu overheersen: “Hoe lang duurt het nog dat in deze zaal de mythe overeind wordt
gehouden dat een groei-economie nodig is om de kosten van de schadelijke gevolgen van die
economie met de opbrengsten van die economie te bestrijden? Dat is toch het paard achter de
wagen spannen..... Dit plan kan het beste worden omschreven als ‘georganiseerde onverant-
woordelijkheid.” Groen Links stemt tegen omdat zij vinden dat de economie normstellend is



144 Het vaststellen van de grondwaterverordening is een bevoegdheid van GS. GS heeft
echter gemeend daar de staten bij te kunnen en mogen betrekken.
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in het plan en dat het milieu daar wat achteraan bengelt. Voor een duurzame ontwikkeling
moet het milieu de norm wezen, aldus de woordvoerder.

In dezelfde vergadering staat ook op de agenda het Voorstel om in te stemmen met het
voornemen van gedeputeerde staten om de ontwerp-notitie Grondwaterbeheer vast te
stellen144 De VVD vindt principieel dat geen extra eisen ten behoeve van natuurdoelen mogen
worden gesteld aan landbouwgrond die nog niet is  aangekocht voor reservaatsvorming of
natuurontwikkeling. Zij dienen daarom een motie in, samen met FNP, SGP/RPF en GPV
waarin zij het voornemen van het College van GS afkeuren om het beleid t.a.v. de onttrekking
van grondwater voor beregeningsdoeleinden aan te scherpen.
Het CDA dient een soortgelijke motie in met als  argument dat zij geen relatie-nota-achtige
gebieden willen buiten de EHS. In die motie wordt gevraagd om onttrekking van grondwater
binnen 200 m van de begrensde EHS-gebieden niet vergunningsplichtig te laten zijn.
De PvdA keert zich tegen beide moties. De fractie vindt het onjuist om het voorstel eenzijdig
vanuit de landbouw te bezien, zoals sommige fracties doen. 

Bij stemming worden beide moties aangenomen. 

11.4 De minister reageert

Op 12 december 1994 besteedt de LC aandacht aan de reactie van de minister van VROM
op het Friese natuurbeleid. De minister stuurde op 24 november een brief aan het provin-
ciebestuur waarin ze haar zorg uitspreekt over “de invulling van de 14.500 hectares netto-
EHS. Dat betreft met name de inzet van uw college voor een voortvarende totstandkoming
van duurzame systemen van samenhangende natuurgebieden. Hetzelfde geldt voor uw
beleid voor de planologische bescherming van weidevogelgebieden.” GS voelde zich door
de brief gegriefd omdat de minister de indruk wekte alsof Friesland er met de pet naar
gooit en wil dat de minister dat rechtzet. Volgens de minister geeft Friesland een interpre-
tatie aan de brief “die absoluut niet aan de orde is. Er is meer gevoelswaarde aan toege-
kend dan mijn bedoeling is.” De minister twijfelt niet aan de integriteit of kwaliteit van GS
maar het zakelijk verschil van inzicht blijft. In januari zullen de provincie en de ministers
van VROM en LNV overleggen over het Friese natuurbeleid.
(nieuwsbericht)

In de rubriek Te Gast, is in de LC op 12 december 1994 een bestuurslid van de Bond van
Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) aan het woord. De aanleiding voor zijn
artikel is het advies van de RPC aan de minister van VROM om de Friese proef met ‘vlie-
gende hectares’ niet uit te breiden over heel Friesland. In eerste instantie wordt door
Roodbergen het idee om meer agrarische grond in ‘fûgeltsjeslân’ te veranderen, toege-
juicht. Maar, schrijft hij, als je de plannen van de RWS voor de Workumerwaard ziet, dan
is gezond wantrouwen op zijn plaats. Want in die plannen moet dat vrijwel onvervangbare
weidevogelgebied op de schop om er moeras van te maken. Hij is van mening dat in
gewoon boerenland nog altijd de meerderheid van de weidevogels tot voortplanting komt



145. De RPC plaatst kanttekeningen bij het streekplan omdat voor een “te groot deel van
de 14.500 hectare voor de EHS geen concrete begrenzing plaatsvindt”.
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en dat dat type grasland door streekbewoners als natuur wordt ervaren, ook al denken
ecologen daar anders over. Want in Friesland is nog steeds sprake van grondgebonden
produktie en een betrekkelijk milieuvriendelijke manier van produceren. Daarom was het
verstandig van de provincie om het natuurbeleid in 1993 te heroverwegen en niet zomaar
landbouwgrond in natuurgebied om te zetten. Het idee van de ‘vliegende hectares’ is daar
een creatief voorbeeld van. Er is in eerste instantie een proefproject ontwikkeld: 500
hectaresaan te melden vanuit twee ‘zoekgebieden’ van totaal 9000 ha, liggend bij Wom-
mels en het Slotermeer. Als die proef slaagt, kan 5500 hectares ingevuld worden met de
hele provincie als zoekgebied. Het verweven van agrarische bedrijfsvoering en weidevo-
gelzorg ziet de BFVW als een kansrijke oplossing. De financiële beloning van de boer is
niet afhankelijk van het aantal legsels en daarom niet fraudegevoelig. De Vogelwacht kan
daardoor heel goed ondersteuning leveren. Waarom dan de afwijzing van de RPC? Het
doel, bescherming van weidevogels, wordt op een eigen wijze ingevuld en het experiment
zou een aantal jaren moeten lopen voordat over de resultaten kan worden geoordeeld. Een
groot aantal Friese boeren werkt nog op de ouderwetse manier. Vanwege de natuurwaar-
den wordt er later gemaaid of geweid. Ze laten bewust een stuk inkomen staan ten gunste
van natuur en milieu. Maar ze houden maar met moeite het hoofd boven water. De ‘vliegen-
de hectares’ zouden hen kunnen helpen. Als heel Friesland ‘zoekgebied’ zou zijn, “en
overal een stukje van de lappendeken van de vliegende hectares neergelegd kon worden,
dan was er voor hen uitzicht op een beter belegde boterham.”
(opinie van derden)

Bij de Algemene Beschouwingen van 13 december 1994 staan de kerntaken van het provin-
ciaal bestuur centraal. Maar toch wordt ook aan de uitvoering van het Natuurbeleidsplan in
Friesland aandacht geschonken. Want kort daarvoor is het advies van de Rijksplanologische
Commissie (RPC) over het streekplan145 en de reactie van de minister van VROM daarop
uitgekomen. 

Duurzaamheid en kwaliteit van natuur en landschap zouden gebaat zijn met decentralisatie
van bevoegdheden, vindt de FNP. Maar in plaats daarvan blaast de minister van VROM hoog
van de toren, zonder er geld bij te leggen. De VVD-woordvoerder vraagt naar het bestuurlijk
overleg met het ministerie van LNV dat voor 1994 stond aangekondigd. Hij is er van over-
tuigd dat er veel bereikt zou kunnen worden als de provincie haar eigen gang zou kunnen
gaan en minder betutteld zou worden door Den Haag. Als voorbeeld van die betutteling 
noemt hij het recente advies van de RPC over het vastgestelde streekplan en de reactie daarop
van VROM: “De RPC gaat voorbij aan het door GS en de georganiseerde landbouw gesloten
convenant inzake de invulling van de EHS. De RPC meent dat bij dit convenant vele vraagte-
kens zijn te plaatsen ‘omdat voor een te groot deel van de 14.500 hectaresgeen concrete
begrenzing plaats vindt’. De minister van VROM maakt het zo mogelijk nog bonter door in 
reactie op het advies van de RPC op te merken dat de invulling van de 14.500 hectaresnetto
EHS haar ‘met zorg vervult’. De reactie van het college daarop was terecht en bepaald niet
overtrokken.”

Ook de PvdA gaat, iets gematigder, op het thema in: “De vliegende hectares’ is een beeldend



154

begrip. Een nieuw begrip dat niet overal even goed werd begrepen. Wij rekenen er op dat het
Paarse kabinet nu goed voor ogen heeft waar het in Friesland om draait. Ons moeizaam
opgebouwde draagvlak moet niet onderuit worden gehaald door Haagse ambtenaren. Wij
willen werken aan een vernieuwend en op resultaat gericht natuurbeleid. Natuur is meer dan
moeras, het is ook een van onze dragende economische peilers.” Het CDA herhaalt zijn visie
op het ruimtelijk beleid nog eens. Dat moet het agrarisch bedrijfsleven in staat blijven stellen
om zoveel mogelijk mensen een bestaan te bieden. Natuurbeleid, dat door de overheid bijna
niet meer te betalen is, kan voor de boeren een aardige bijverdienste, een neventak, zijn. De
functie van het in stand houden van het landschap en het leefmilieu krijgt bij de agrariërs
steeds meer aanhang, zo meent de CDA-woordvoerder. Daarom moet Friesland doorgaan met
het vergroten van het draagvlak onder agrariërs. Het CDA deelt een pluim uit aan het college
van GS dat een eerste voorzet daarvoor heeft gedaan in het kader van het weidevogelbeleid,
dat heel positief door de landbouw is ontvangen.

De woordvoerder van GS beaamt dat het aan de ene kant goed zou zijn als de provincie meer
beleidsvrijheid zou krijgen. Maar aan de andere kant, zegt hij, krijgen wij die  ruimte voor
eigen beleid alleen maar als Den Haag overtuigd is van onze goede bedoelingen. Hij waar-
schuwt er voor dat de indruk beslist niet mag bestaan dat Friesland alleen maar het aantal
hectares  terug wil brengen en hij roept de staten op om het Rijk van de goede bedoelingen te
overtuigen. Hij noemt het weidevogelbeheer van Friesland uniek. De ‘vliegende hectares’ 
zijn , naar zijn mening, juist heel goed voor biologische en ecologische landbouw. Die sector
vraagt, volgens hem, om flexibele vormen van beheer. Verder kondigt hij aan dat in januari de
ministers van VROM en LNV met GS gaan praten. De inzet van dat overleg is om tot een
vergelijk te komen. Tenslotte deelt hij mee dat in het nieuwe IPO-LNV akkoord de kosten
voor agrarisch natuurbeheer een plaats zullen krijgen.  

In tweede termijn gaat ook de fractie Spyksma op een bijna berustende toon op het onder-
werp in: “Het College laat zich o zo beïnvloeden door protesten uit de gemeenschap maar
heeft een blinde vlek voor de gevolgen van zijn besluiten op langere termijn. Het College acht
zich niet in staat die effekten van die besluiten in kaart te brengen en de meerderheid van de
Staten lijkt dat wel goed te vinden. De Staten hebben dus geen oor voor wat geen stem heeft.
Dat verklaart ook de opstelling t.o.v. de natuur. Vogels en andere dieren kunnen hun belangen
hier niet hardop verdedigen. Maar er wordt wel geluisterd naar diegenen die nadeel ondervin-
den van het in stand houden van de bestaansmogelijkheden voor dieren. Deze Staten hebben
een antropocentrische instelling. Een houding die op de opvatting berust dat de mens heerst
over de natuur. Dat komt ook tot uitdrukking in de opstelling die de Staten hebben gekozen
voor invulling van de EHS.  De gedeputeerde is trots op de ‘vliegende hectares’  omdat
daardoor  werkgelegenheidsdoelen en natuurdoelen kunnen worden gecombineerd. Op zich
zelf is dat juist maar hij gaat aan de kern van de zaak voorbij. Het instrument van de ‘vliegen-
de hectares’  wordt misbruikt om de begrenzing van de planologisch te beschermen natuurge-
bieden, die voor de meest kwetsbare soorten absoluut nodig is en waar de ‘vliegende hectares’ 
niks aan bijdragen, met 5.500 hectares terug te brengen.”

Ook Groen Links heeft kritiek op de ‘vliegende hectares’. Het zijn tijdelijke overeenkomsten
die ook na een paar jaar zomaar weer kunnen worden opgezegd. Zij vinden dat de ‘vliegende
hectares’  moeten worden vastgelegd en dat er alles aan moet worden gedaan om daarbuiten
ook overeenkomsten af te sluiten over het beheer van de natuur. De VVD vraagt in tweede
termijn nog eens nadrukkelijk naar het bestuurlijk overleg dat tot doel had “te bezien in
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hoeverre de genoemde doelstellingen m.b.t. de EHS daadwerkelijk bereikt kunnen worden en
eventuele knelpunten bij de realisering van de EHS hierbij te betrekken”

In tweede termijn constateert GS dat er geen algemene overeenstemming is te bereiken over
de ‘vliegende hectares’ .  Het College vindt dat het op de goede weg is want de 5.000 hectares
worden heel bewust gebruikt om een groter effect op het natuurbeleid in Friesland te bewerk-
stelligen. Dat kan volgens Groen Links en de fractie Spyksma alleen maar via planologische
bescherming, maar zegt de woordvoerder van GS, wij hebben voor een aanpak gekozen die
ook tot resultaten kan leiden. Hij verwijst daarbij naar prof. Van der Ploeg die het idee van de
‘vliegende hectares’  een goede zaak vindt. Hij wijst kritiek als zou het College ‘draagvlak’
als een soort hoofditem beschouwen van de hand: “De richting van het natuurbeleid vindt zijn
rechtvaardiging in de natuurdoelstelling. Als je dan dingen tegenkomt waarvoor draagvlak
belangrijk is, dan spreekt dat van zelf.”

Op 13 december 1994 verslaat het FD de algemene beschouwingen onder de kop “Betut-
teling Rijk ergerlijk”. De VVD wordt aan het woord gelaten met de opmerking dat het rijk
zich teveel bemoeit met de ruimtelijke ordening in Friesland, dat zou een provincie zelf
moeten kunnen bepalen. Ook de kritiek van de FNP op het rijk wordt vermeld: “De minis-
ter blaast uit een groot gat omdat we hier niet doen wat achter Haagse bureau’s wordt
uitgedacht. Maar ze legt er geen beurs naast. Praatjes vullen geen gaatjes, zei onze beppe
dan.” Ook opmerkingen van de PvdA in die richting worden neergeschreven: “We moeten
het met een heleboel gezeur opgebouwde draagvlak voor het natuurbeleid in Friesland niet
onder uit laten halen door Haagse ambtenaren.”
(verslag)

Ook de LC citeert op 13 december 1994 die uitlating van de PvdA met de toevoeging: “Wij
rekenen er op dat het kabinet goed voor ogen heeft dat wij een vernieuwend, op resultaat
gericht natuurbeleid willen voeren. Natuur is meer als moeras, het is ook een van de
dragers van onze economie.”
(verslag)

Op 14 december 1994 laat voormalig CDA tweede kamerlid Van der Ploeg-Posthumus,
ook in de rubriek Te Gast, nog eens haar licht schijnen over de geschiedenis. De minister
van VROM had zich beter moeten laten inlichten over gemaakte afspraken en in feite moet
ze blij zijn dat Friesland tot 9000 hectares heeft besloten want dat scheelt geld voor
grondaankoop voor het rijk. Volgens Van der Ploeg-Posthumus luidt de geschiedenis als
volgt: de Friese CDA-gedeputeerde kreeg het in de jaren tachtig voor elkaar dat Frie-
sland, uitzonderingsgewijs, natuurprojecten mocht invullen uitgesmeerd over 25 tot 30
jaar. Dat veranderde toen in 1992 het SGR verscheen met nieuwe inzichten en feiten. Er
moesten moerasgebieden in de Blauwe Zone komen en binnen vijf jaar moest in Friesland
14.500 hectares begrensd worden in het Streekplan. Het CDA, de Friese statenfractie en
de Tweede Kamer-fractie, was daar niet gelukkig mee. Maar uit contacten met de georga-
niseerde landbouw werd duidelijk dat die wel een snellere begrenzing wilden. De CDA-
statenfractie vroeg daarom aan het CDA in de Tweede Kamer om zich sterk te maken voor
vermindering van het aantal hectares natuur in de Blauwe Zone, voor een begrenzing van
maximaal 9000 hectares met daarnaast 550 vrij inzetbare, niet te begrenzen hectares. Het
kostte veel moeite de staatssecretaris te overtuigen maar zijn uiteindelijke reactie was:
“We komen er gezamenlijk met Friesland wel uit.” Ook de minister van LNV reageerde
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pragmatisch alleen de minister van VROM vindt dat er in Friesland te soepel wordt
omgegaan met het natuurbeleid. 
(opinie van derden)

11.5 Samengevat

Kwantitatieve analyse
Van de vier voor 1994 geselecteerde statenvergaderingen worden er twee verslagen: de
vergadering over het streekplan van 30 maart wordt verslagen door het FD en de algemene
beschouwingen van 13 december door beide kranten. Naast deze verslaggeving van de
statenvergaderingen verschijnen er in de daarvoor aangewezen periode 1 nieuwsbericht en 2
opiniestukken van derden.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. Het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming

daarover in de staten;
b. Niet alleen aandacht wordt besteed aan woordvoerders van collegepartijen maar ook aan

die van oppositiepartijen;
c. In het verslag geen beoordeling van het gebeurde wordt gegeven door de verslaggever. 
Ad a. Het FD geeft een deel van de meningsvorming weer bij de besluitvorming over het

streekplan. 
Ad b. Bij het verslag over de vergadering over het streekplan, laat het FD verschillende

fracties aan het woord met de nadruk op de oppositie. In de verslaglegging van de
algemene beschouwingen vermeldt de LC alleen de PvdA in tegenstelling tot het FD
die daarnaast ook de VVD en het FNP aan het woord laat.

Ad c. Er wordt door de krant geen standpunt ingenomen.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer:
meer dan één perspectief aan bod komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

In het nieuwsbericht van de LC wordt vanuit meer dan één perspectief gerapporteerd
over de ‘onmin’ tussen minister en GS.

Bij de opinie van derden gaat het om de vraag hoe vaak en aan wie (welke belangen) de
redactie de ruimte geeft voor een opiniërend artikel.

Van de 2 opinies van derden  (beiden in de LC) is een geschreven door een vertegen-
woordiger van de vogelbescherming die opkomt voor de ‘vliegende hectares’  van de
provincie en een door een voormalig CDA-kamerlid die de recente geschiedenis van
het Friese natuurbeleid vanuit CDA-optiek beschrijft.
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Hoofdstuk 12 Friesland en de EHS: 1995 en 1996

12.1 Bestuurlijk gezien: 1995 en 1996

In januari 1995 wordt overeenstemming bereikt tussen LNV en het IPO over het nieuwe
convenant waarin de uitwerking van de afspraken in het DI-akkoord staan op het beleidster-
rein van LNV (Kamerstuk 22 236, 1995-1996).

16 februari 1995 vindt bestuurlijk overleg plaats tussen GS van Friesland en de ministers van
VROM en LNV.  Van rijkszijde wordt ingestemd met de begrenzing van 9000 hectares 
relatienota- en natuurontwikkelingsgebied onder de voorwaarde dat binnen het ROM-gebied
en in Gaasterland bepaalde kwaliteitsdoelstellingen zullen worden gerealiseerd. Over de vrij
inzetbare of ‘vliegende’ hectares is geen overeenstemming bereikt. Afgesproken wordt dat GS
een weidevogelbeleid zullen formuleren voordat nader overleg volgt.

In april 1995 worden er statenverkiezingen gehouden en wordt een nieuw college van GS
gevormd.

18 april 1996 stemt de IPO-adviescommissie in met een nieuw convenant.

25 september 1996 stemt een meerderheid van de Friese staten in met het nieuwe convenant
tussen IPO en LNV.

26 september 1996 wordt het convenant, dat voor onbeplaatde tijd geldt, vastgesteld in de
vergadering van het algemeen bestuur van het IPO. Het nieuwe convenant is grotendeels een
voortzetting van het oude convenant. In het convenant zijn de veranwoordelijkheden en
financiële verplichtingen van rijk en provincies voor de realisatie van het natuurbeleid,
neergelegd. 

12.2 Moeras of weidevogels?

In de LC van 3 oktober 1995 wordt een interview gehouden met CDA-gedeputeerde
Jansen, die ruimtelijke ordening in zijn portefeuille heeft. Hem wordt de vraag voorgelegd
of de Friese overheid aan het terugkrabbelen is wat betreft de natuurplannen voor Gaas-
terland en de Blauwe Zone. Hij is van mening dat de overheid naar geluiden uit de samen-
leving moet luisteren. Hij vindt niet dat er achter genomen besluiten wordt weggelopen: “
Het streekplan geeft de kaders aan. Daarbinnen kun je linksom of rechtsom of door het
midden en dan zie je dat de meningen uiteen gaan lopen. Maar als het doel is een stukje
natuur te ontwikkelen wat is er dan op tegen om het op een andere manier te doen als dat
past binnen je doelstelling?” Op de opmerking dat in Gaasterland zelfs de doelstelling van
550 hectares  natuur, die in het rijksbeleid en in het streekplan is vastgelegd,  ter discussie
staat, antwoordt hij dat dat geen doelstelling is maar een middel. Als je het doel ook met
100 hectares  kunt bereiken, moet je je niet blind staren op 550 hectares . “De ruimte die
er nu is, is mede door de discussie ontstaan. Wij hebben als provincie al vroeg op de



146 Het strategisch Groenproject uit het Structuurschema Groene Ruimte.

147 Een besluit over de laagveenontwikkeling ligt niet voor. Daarvoor zal een voorstel
worden ontwikkeld door de landinrichtingscommissie.

148 Het Algemeen Ouderen Verbond, een nieuwe landelijke partij.
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mogelijkheden gewezen, maar hadden de goedkeuring van de minister nodig...Ik had me in
Gaasterland onsterfelijk kunnen maken door te roepen we halen die 550 hectares  maar
helemaal van tafel. Maar dan draai je de mensen een rad voor ogen. Wat ik wel kan
zeggen is: we zijn bereid tot andere dingen te komen.” Ook de nieuwe opvattingen over de
Blauwe Zone, waar CDA en VVD tegen moerasgebied op It Eilân zijn, verdedigt hij: “Er is
uitgekomen dat de natuurdoelstelling overeind blijft, maar mogelijk een andere invulling
krijgt.” Hij bestrijdt de suggestie dan de natuur in het verdomhoekje zit: “Er is wel een
kentering. We hadden de neiging om landbouw, natuur en recreatie uit elkaar te halen. Nu
is er een tendens om het te combineren. De mensen willen best wel natuur, maar dan
moeten ze die ook kunnen beleven en begrijpen...”
(achtergrond)

Op 4 oktober 1995 staat het Voorstel tot vaststelling van de ontwerp streekplanuitwer-
king Blauwe Zone op de agenda. De voornaamste punten van discussie daarbij zijn de
invulling van het EHS-akkoord voor de Oude Venen146, waarbij het vooral gaat om De Burd
en It Eilân (nabij het Pikmeer bij Grouw) en het eventueel onder water zetten van de Hempen-
sermeerpolder (ten zuidwesten van Leeuwarden). Vooral het eerste punt lokt heftige discus-
sies uit hoewel er nog geen sprake is van concrete plannen voor moerasvorming of laagveen-
ontwikkeling.147 De FGF spreekt zich uit tegen de plannen voor De Burd en It Eilân: “Rond-
om Grouw staat de zeilsport centraal en het fietsen door het open landschap. Dat wordt
vernietigd als er een moeras wordt aangelegd. Het moeras in het noordelijke deel van De
Burd mag er niet komen”. De fractie gelooft niet dat moerasvorming in het noordelijke deel
van De Burd noodzakelijk is voor een goede waterhuishouding voor de Oude Venen en vraagt
GS met klem om ruimte te laten voor bedrijven die ecologisch willen boeren. D66 is op grond
van andere overwegingen negatief. Alleen de noordkant van De Burd komt nog voor natuur-
ontwikkeling in aanmerking en van It Eilân is nog maar een klein deel bestemd voor
laagveen-natuurontwikkeling. De fractie van D66 vindt dat er in de loop van de tijd heel wat
is ingeleverd aan natuurontwikkelingsplannen in dit gebied: “.....er is compromis op compro-
mis gestapeld. Voor ons is de grens bereikt.”

Het AOV148 neemt ook positie in: “GS stellen voor De Noarder Burd en It Eilân een natuurbe-
stemming te geven. Ik ga er daarbij uit dat deze gebieden een weidevogelreservaat krijgen,
waardoor biologische landbouw mogelijk wordt. Ook het platform Mid-Fryslân wil dit. Het
noordelijke deel van de Noarder-Burd , boven de Boarchsleat, mag wat mij betreft een
moerasbestemming krijgen. De Hempensermeer mag wat mij betreft onder water. Maar
waarom moet voor deze 80 hectares  compensatie worden gevonden? De bijna 1.000 hectares 
voor natuurgebied die onttrokken wordt aan de landbouw, wordt toch ook niet gecompen-
seerd? Gelijke monnikken, gelijke kappen.” De RPF/SGP is wat betreft het noordelijk deel
van De Burd en wat betreft It Eilân voor biologische landbouw want, zegt de woordvoerder,
dat vraagt veel grond. De fractie wil daar de weidevogelsbiotoop in stand houden en liefst



149 J.J. A. van Aartsen

150 In het voorstel is al sprake van een compromis. Waar eerst De Burd in tweeën was
gedeeld en de noarder Burd een bestemming voor laagveenontwikkeling had gekre-
gen, is nu De Burd in drieën verdeeld en heeft alleen het noordelijkste deel van de
noarder Burd (ten noorden van de Boarchsleat) een voorlopige bestemming voor
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bevorderen. De woordvoerder spreekt zich uitdrukkelijk uit tegen de aanleg van moeras of
moerasbos. Hij is bang dat het met het noordelijk deel van de Noarder Burd de verkeerde kant
op gaat en hij is dan ook van mening dat het Rijk moet ophouden met het rond wapperen van
nota’s op voor de provincie ongelegen momenten. “Als het Structuurschema Groene Ruimte
er niet was geweest, hadden we hier allang een veel beter beleid.” De fractie gaat niet akkoord
met het voorstel van GS, die het  aanvaardbaar vinden dat de natuurfunctie van de Hempen-
sermeerpolder verloren gaat en dat er een recreatieve functie voor in de plaats komt door de
polder onder water te zetten. “Dat hoeft voor ons niet, wij willen de natuurfunctie behouden.
Want anders moeten we die weer compenseren binnen of buiten de Blauwe Zone.”

Het GPV laat een ander geluid horen: “Wie komt niet onder de bekoring van de ‘swidens’ de
grote open ruimten van land en water? ‘Swidens’, men kent dat woord niet eens meer. De
swidens dat is de pracht, de luister, de grootsheid, de indrukwekkendheid. De zorg daarvoor,
dat stond voorop bij het Natuurbeleidsplan, dat was het doel van het Structuurschema Groene
Ruimte, dat wilde men versterken in het streekplan en dat wordt nu uitgewerkt in deze streek-
planuitwerking Blauwe Zone. Behoud en versterking van een gebied van internationale allure.
Wie verder ziet dan zijn polsstok lang is, moet er oog voor hebben. Daarom is dit plan heel
belangrijk, niet alleen voor de streek, niet alleen voor Nederland, ook internationaal. Van de
plannen is al heel wat afgeknabbeld. Maar het moet ook niet te vuur en te zwaard bevochten
worden. Door overtuiging moet stap voor stap de goede richting worden ingeslagen. Het GPV
vindt dat dit is gebeurd.” Alleen vraagt de GPV-woordvoerder zich wel af hoe het kan dat in
zo’n prachtig gebied als de Oude Venen, dat als stiltegebied is aangewezen, zo’n geluidsdruk
van motorboten wordt gedoogd. De fractie is het verder eens met de voorstellen voor de
Hempensermeerpolder als er compensatie voor de te verliezen natuur- en landbouwwaarden
kan worden geboden.

De VVD is heel duidelijk: geen moerasontwikkeling op De Burd of It Eilân. De Noarder Burd
ten noorden van de Boarchsleat  en It Eilân moeten weidevogelgebied worden. Dat willen de
veehouders graag, die plannen hebben voor een eko-zuivellijn en dat wil ook het platform
‘Behoud Fries Cultuurlandschap Mid-Fryslân’ dat volgens de VVD een brede laag van de
bevolking vertegenwoordigt. Met instemming wijst de VVD-woordvoerder op de plannen van
de Minister van LNV149 die agrarisch natuurbeheer wil bevorderen. Een paar jaar geleden was
verweving van landbouw en natuur niet bespreekbaar, nu wel. Ook dat pleit voor weidevogel-
gebied, vindt de VVD-woordvoerder die het eens is met het idee in het voorstel om de landin-
richtingscommissie te betrekken bij inrichting en beheer van De Burd en It Eilân.
Daarnaast wenst de VVD de natuurfunctie voor de Hempensermeerpolder te behouden. 
Het CDA zegt te kunnen leven met de plannen voor de Burd maar bezwaar te hebben tegen
de plannen voor It Eilân: “Wat de Burd betreft: we praatten over de Noarder- en de Zuider
Burd maar nu is de Burd in drieën verdeeld: de Noarder Burd, de Midden Burd en de Zuider
Burd.150 Het liefst zouden wij de Noarder Burd dezelfde bestemming willen geven als de



laagveenontwikkeling gekregen.

160

Midden Burd. Maar als dat niet kan, dan kunnen we hiermee leven. Wat betreft It Eilân: daar
zijn onze bezwaren veel groter. Wij stellen dan ook voor om in alle gevallen de moerasvor-
ming achterwege te laten. Zonder de doelstelling van natuurontwikkeling los te laten, willen
wij It Eilân inrichten en beheren als een weidevogelgebied in combinatie met ecologische
landbouw. Dit alternatief klopt met ons collegeprogramma. We zijn daarom blij dat nu wordt
voorgesteld om de landinrichtingscommissie voor De Burd en de Swette opdracht te geven
om te onderzoeken of dit  alternatief op te nemen is in het landinrichtingsplan. Dat komt dan
tenslotte hier weer terug en dan kunnen we zien hoe het er dan uitziet. Wat betreft de Hem-
pensermeerpolder: we zijn gelukkig met de tekst die nu wordt voorgesteld; komt er geen
compensatie, dan niet onder water zetten.”

De PvdA is het eens met de voorgestelde invulling van de EHS voor de noarder Burd en It 
Eilân. De doelstelling is immers natte natuurontwikkeling in de Blauwe Zone: het uitbouwen
van het laagveen-natuurcomplex de Oude Venen. “Voor de kop van de Noarder Burd, boven
de Boarchsleat, zal ook feitelijk laagveengebied worden ontwikkeld. Daar zijn we het mee
eens. De discussie is niet of de ene vorm van natuur beter of minder is dan de andere, maar
wel dat het om verschillende vormen van natuur gaat, met verschillende flora en fauna. De
grote internationale betekenis van de Oude Venen als laagveen-natuurgebied staat niet ter
discussie. Ook kan niet ter discussie staan dat er maar heel weinig gebieden zijn waar laag-
veen natuur kan worden ontwikkeld. In Friesland kan dat alleen bij de Oude Venen. Weidevo-
gelgebied kun je op veel meer plaatsen realiseren en wij hopen dat we de komende jaren ook
nog over andere vormen van natuur kunnen praten dat alleen over weidevogelgebied. We
hebben ook moeite met de beeldvorming van de tegenstanders die wel heel erg het beeld
oproepen van het enge bos, het enge moerasbos, inclusief insectenplagen. De Oude Venen
zijn een gebied dat naast natuurgebied vermaard is om zijn recreatiemogelijkheden. We
kunnen meegaan met het voorstel om op de Midden Burd het initiatief van veehouders voor
een bio-zuivellijn een kans te geven. We kunnen er ook mee leven dat voor It Eilân de landin-
richtingscommissie nog eens kijkt naar alternatieve inrichtings- en beheersmogelijkheden en
realiseringsmogelijkheden voor biologische landbouw. Het ruimtelijke kader voor het gebied
is duidelijk, wat betreft de concrete invulling is er altijd ruimte voor gemotiveerde andere
keuzen, zoals weidevogelgebied als overgangssituatie. Wij zijn wel benieuwd naar het oor-
deel van het Rijk over deze mogelijk andere invulling van de EHS in de Blauwe Zone.” Voor
de PvdA-fractie is het voorstel voor de noarder Burd en It Eilân een begaanpaar pad “maar er
moeten niet meer kuilen en gaten in komen, want dan val je.”

Groen Links loopt de hele geschiedenis nog eens langs: “Al vier jaar is de provincie bezig
met deze streekplanuitwerking. Er waren veel strijdige belangen. Er kwam een akkoord maar
dat was een compromis: de Hege Warren bleef landbouwgrond, er kwam meer recreatie bij de
Zuider Burd en uitbreiding van het laagveengebied. Maar het uiteindelijke voorstel gaat
eigenlijk niet ver genoeg. Als natuurontwikkeling een kans wil krijgen, dan moet de bestaan-
de bebouwing of het agrarisch gebruik wijken.” De woordvoerder van Groen Links memo-
reert dat in 1993 afspraken gemaakt zijn met het landbouwschap over uitbreiding van het
natuurgebied en dat er daardoor 400 hectares zijn aangekocht op De Burd en It Eilân. Ook
met het rijk zijn duidelijke afspraken gemaakt over natuurontwikkeling. Groen Links vindt
dat daaraan moet worden vastgehouden. “Als je natuurontwikkeling een kans wilt geven moet
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je je aan de afspraken houden die vanaf 1991 door de Statencommissie zijn gefiatteerd.”
Groen Links verklaart zich een voorstander van de oorspronkelijke plannen en is tegen de
huidige aanpassingen. Daarnaast wil Groen links dat de natuurfunctie van de Hempenser-
meerpolder behouden blijft. De FNP zit op de tegenovergestelde lijn. Er is extensieve land-
bouw nodig, dus meer grond en agrarisch natuurbeheer is steeds meer mogelijk. Daarom
moeten  volgens hen de plannen voor laagveen-ontwikkeling op De Burd vervallen en moet
op It Eilân verweving van natuur en landbouw blijven.

In antwoord gaat GS vooral in op de beoordeling door het Rijk. Onder de verzuchting  “alles
wat kan mag niet en alles wat mag kan niet”, deelt de woordvoerder van GS mee dat de
ruimte die het Rijk wil bieden aan een andere invulling dan was afgesproken,  heel beperkt is.
Er zal serieus naar het resultaat worden gekeken maar als dat niet past binnen de doelstelling
van een strategisch groenproject loopt de financiering van het geheel gevaar, waarschuwt GS. 
Wat betreft de Hempensermeerpolder is het college van mening dat die niet onder water kan
worden gezet “als niet voldoende inzicht is in de consequenties en als u en wij met elkaar
vinden dat die consequenties aanvaardbaar zijn, dan wel in voldoende mate kunnen worden
gecompenseerd”. 

De VVD geeft een soort stemverklaring. Zij gaan akkoord met de streekplanuitwerking maar
met een aantekening over de natuurdoelstelling. De fractie wil aangetekend zien dat zij voor
de natuurdoelstelling zijn naar tegen moerasontwikkeling. De fractie wil ook aangetekend
zien dat zij het gedeelte van de noarder Burd ten noorden van de Boarchsleat ook in het
landinrichtingsprogramma wil zien opgenomen. De PvdA heeft moeite met het standpunt van
de VVD. De woordvoerster vindt het verwonderlijk dat een fractie wel voor de streekplanuit-
werking en de daarin genoemde doelstelling kan zijn maar tegen moerasvorming. Ook de
PvdA zegt voor verweving te zijn, voor samengaan van landbouw en natuur. Maar dat kan
niet overal, soms moet er gekozen worden voor natuur, voor recreatie of voor landbouw. Niet
iedereen kan alles hebben in Friesland, meent de woordvoerster. Natuur heeft geen stem,
besluit de woordvoerster en merkt nuchter op dat redenerend vanuit de natuur, de Friese
natuur waarschijnlijk helemaal niet gediend is met dit strategisch groenproject en met centen
voor allerlei recreatieve voorzieningen.

Groen Links constateert  een duidelijke verschuiving in de Staten van aandacht voor het
natuurbelang naar aandacht voor het economisch belang. Dat was ook reeds in de media
geconstateerd, merkt hij op: “Er zijn zelfs fracties die bij dit onderwerp het woord natuur niet
eens in de mond nemen. “ Groen Links ziet de toekomst somber in. De enige hoop is geves-
tigd op het Rijk dat erg weinig ruimte biedt om iets anders te doen dan was afgesproken. De
woordvoerder begrijpt bovendien ook het voorstel voor It Eilân niet. Want in de streekplan-
uitwerking wordt uiteengezet waarom It Eilân een buffer moet vormen voor het gebied van de
Oude Venen. En vervolgens krijgt It Eilân een andere bestemming. Weidevogelbeheer is iets
heel anders dan moerasvorming, merkt de woordvoerder ten overvloede op. De fractie deelt
tot besluit mee dat zij voor de oorspronkelijke plannen zijn en dus tegen de voorstellen voor
De Burd en It Eilân. Het FNP geeft ook alvast een stemverklaring. Zij zijn tegen moerasvor-
ming.

Het antwoord van GS in tweede termijn is kort. Er zijn inderdaad afspraken gemaakt maar in
de loop van 4 jaar zijn in die afspraken een groot aantal zaken veranderd. Er is veel  beroering
geweest en het resultaat van alle afwegingen is dit voorstel, zegt de woordvoerder. Daarmee
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is niet iedereen tevreden maar er is geprobeerd zoveel mogelijk recht te doen aan alle belang-
en.

Voor de stemming geven een aantal fracties nog (weer) stemverklaringen. De VVD, de FGF,
de FNP gaan akkoord met de streekplanuitwerking maar verklaren zich tegen moerasvorming
in het noordelijkste deel van De Burd. De RPF/SGP heeft datzelfde standpunt maar wil ook
aangetekend zien dat zij vinden dat het noordelijk deel van noarder Burd moet worden
opgenomen in het landinrichtingsprogramma en de bestemming weidevogelbiotoop moet
krijgen. 
De fractie wenst daarnaast aangetekend te zien dat zij niet akkoord gaan met het voorstel voor
de Hempensermeerpolder. D66 en Groen Links verklaren zich ook voor streekplanuitwerking
maar D66 wil aangetekend zien dat zij de voorstellen voor It Eilân en De Burd daarvan
uitzonderen. Datzelfde geldt voor Groen Links die uitdrukkelijk aangetekend wil zien dat zij
wel moerasontwikkeling willen in De Burd en It Eilân.

Vervolgens wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 

Op 4 oktober 1995 bericht het FD over de behandeling van het SGR, “waar ook de na-
tuurplannen voor Gaasterland deel van uitmaken”, in de Eerste Kamer. De motie van het
CDA waarin stond dat alleen op basis van vrijwilligheid hoeft te worden meegewerkt aan
het omzetten van landbouwgrond in natuur, werd ingetrokken omdat volgens het CDA de
minister voldoende toezeggingen had gedaan.
(nieuwbericht)

Op 5 oktober 1995 bericht de LC over een Statenvergadering waarin de plannen voor de
Blauwe Zone worden besproken. Gedeputeerde Jansen deelde mee dat voor het rijk de
grens is bereikt bij het terugdraaien van natuurplannen in Friesland. Een deel van het
geplande moeras in de Blauwe Zone is onder druk van de streek omgezet in weidevogelge-
bied. Alleen in het noordelijkste deel van De Burd en het oostelijk deel van It Eilân blijft
moerasvorming mogelijk, zoals in de Oude Venen. Maar de landinrichtingscommissie
krijgt opdracht om voor It Eilân ook een weidevogelalternatief uit te werken, waarbij
aangegeven moet worden of het financieel haalbaar is en of er nog voldoende natuurwaar-
den zullen zijn. Op PvdA, Groen Links en D66 na, hadden de staten de moerasvorming het
liefst helemaal geschrapt, maar het CDA nam genoegen met het voorstel om eerst het
alternatief uit te laten werken en pas daarna te beslissen. De krant meldt dat dat te maken
heeft met de centen. Als het rijk het niet met de plannen eens is vervalt de titel ‘strategisch
groenproject’ voor de Blauwe Zone en daarmee de aanspraak op rijksgeld. Maar ook
wanneer de plannen wel de goedkeuring kunnen wegdragen, heeft dat financiële gevolgen:
voor de vorming van moerasnatuur is f 10.000 per hectare beschikbaar, voor weidevogel-
gebied slechts f 1.500,- PvdA, Groen Links en D66 zijn somber over de toekomst van het
natuur-beleid. Hun ongenoegen wordt letterlijk geciteerd.
(verslag)

Het FD bericht op 5 oktober 1995 dat Friesland ca. 22 miljoen aan subsidies dreigt mis te
lopen voor de Blauwe Zone wanneer de moerasplannen rond de Oude Venen verder
worden ingekrompen. In de oorspronkelijke plannen zouden zowel de noordelijke helft van
De Burd als It Eilân tot een drassig natuurterrein worden omgevormd, zodat beide gebie-
den een buffer vormen aan de zuidkant van de Oude Venen. Onder druk van de streek
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schrapte de provincie driekwart van het moerasplan voor de Noarder Burd (180 hectares
.) In plaats daarvan mag er een weidevogelgebied komen. Alleen voor het meest noordelij-
ke puntje van De Burd (70 hectares ) is het moerasplan overgebleven. In de statencommis-
sie van twee weken geleden eiste een meerderheid van de staten dat er ook een streep
wordt gehaald door de moerasplannen voor It Eilân (225 hectares ) en voor het noorde-
lijkste stukje van De Burd. In plaats daarvan zou ook weidevogelgebied moeten komen met
ecologische landbouw. Gisteren werd in de Statenvergadering besluitvorming gepleegd.
Het CDA nam gas terug omdat ze onder de indruk waren van het gevaar voor de subsidies.
Daarom accepteerde het CDA 70 hectares  kleimoeras op de Noarder Burd. “VVD,
RPF/SGP, FNP en FGF bleven principieel in hun afwijzing van elke vorm van moerasont-
wikkeling in de Blauwe Zone. Niettemin gingen alle fracties, met uitzondering van Groen
Links, gisteren akkoord met de plannen. De landinrichtingscommissie gaat onderzoeken of
het betaalbaar is dat It Eilân wordt omgezet in een weidevogelreservaat in plaats van in
moeras. Dat heeft financiële gevolgen. Volgens gedeputeerde Jansen krijg je f 1500,- per
hectare weidevogelgebied en f 10.000,- per hectare voor moerasgebied. Toch deed hij de
toezegging dat hij bereid is af te zien van laagveenmoeras op It Eilân als de landinrich-
tingscommissie met het voorstel komt voor een weidevogelreservaat. De staten zijn in
meerderheid tegen het onder water zetten van de Hempensermeerpolder ten behoeve van
de watersport. Dan slechts als er een even groot natuurterrein voor tergugkomt, want de
polder is een van de meest waardevolle weidevogelbroedgebieden in Friesland.
(verslag)

12.3 Natuurbelangen bestaan niet

Bij de Algemene Beschouwingen van 7 en 8 november 1995 wordt door een aantal fracties
opnieuw gesproken over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan. 
Het CDA poneert de stelling dat het mogelijk moet zijn om de plannen bij te stellen,  als er 
geen draagvlak is voor de invulling van de EHS. De fractie van de FNP is negatief over de
ontwikkelingen op het terrein van landbouw en natuur: “We zullen het niet hebben over de
ondermijning van de belangrijkste economische landbouwpeiler door niet verantwoorde
natuuraankopen en wetenschappelijk niet onderbouwde milieumaatregelen in de landbouw.”
Verweving van landbouw en natuur zal, volgens de woordvoerder,  meer werkgelegenheid
vasthouden en zeker niet minder milieurendement opleveren dan het marginale beheer van
louter natuur. Natuurreservaten leiden niet alleen tot een vermindering van werk maar kosten
de gemeenschap ook nog een heleboel geld. In verhouding levert Friesland een grote bijdrage
aan de natuurgebieden in Nederland, vindt de FNP-er: “Omdat we ook nog eens voor de helft
meebetalen aan het beheer, komt dat hard aan. Wij willen dat het beheer alleen door het rijk
wordt betaald.” De FNP herinnert er aan dat het IPO-LNV-convenant tot 1994 liep. De
woordvoerder vraagt naar het nieuwe convenant en naar de inzet van GS daarbij.
De PvdA gaat in algemene zin in op het onderwerp: “Vaak wordt gesproken over natuurbe-
langen maar dat is onzin. De natuur heeft geen belangen, wij mensen hebben belangen en die
houden een goede omgeving in waarin de natuur een plaats heeft. Alleen een overheid kan er
voor zorgen dat natuurwaarden behouden blijven, we moeten die verantwoordelijkheid niet
wegschuiven naar natuurorganisaties.” De woordvoerster refereert nog eens aan de spanning
die er bestaat  tussen landbouw en natuur en dat daarom in het Collegeprogramma gekozen is 
voor een snelle invulling van de EHS. Nieuwe mogelijkheden voor verweving van natuur en
landbouw, zoals door het ministerie van LNV voorgesteld, kunnen op instemming van de
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PvdA-fractie rekenen. Een nadere definiëring van het begrip agrarisch natuurbeheer is dan
wel nodig, zegt de woordvoerster, want er bestaat veel spraakverwarring over. De PvdA-
fractie doet hiervoor een schot voor de boeg: ”Misschien is er een mogelijkheid om boeren
grond met een reservaatsbestemming in eigendom te laten houden en langdurige contractuele
verplichtingen te laten sluiten tegen vergoeding met heldere, meetbare kwaliteitsdoelstelling-
en.”
De VVD wijst op het dreigende grondtekort voor de landbouw, op de noodzaak van een
verbondenheid tussen de landbouw- en natuurorganisaties en beoordeelt het als positief dat
milieubeleid niet langer meer als doel op zich wordt gezien en spreekt zich uit voor een win -
win situatie voor zowel landbouw als milieu. Groen Links spreekt zich vooral uit voor een
toegankelijke natuur, “geen natuur voor freaks”.  De natuurontwikkeling moet worden door-
gezet: Meer ‘fûgeltsjelân’ is mooi maar het mag niet betekenen dat wordt afgezien van het
realiseren van de EHS, waarschuwt de woordvoerder. Ook Groen Links wil de mogelijkheden
van agrarisch natuurbeheer benutten door boeren te  belonen die natuurbeheer integreren in
hun werkwijze.

In antwoord constateren GS dat agrarisch natuurbeheer vrij breed wordt gedragen door de
Staten. De woordvoerder geeft nog eens aan dat Friesland voor de invulling van de EHS een
ruimte heeft bedongen van 5.500 hectares , waarmee nu een proef wordt gedaan aan de hand
van de ‘Weidevogelnotitie’. Erkenning daarvan door het Rijk is er echter nog niet, deelt hij
mee, de bewijslast ligt bij de provincie. In antwoord op de vraag van de FNP antwoordt de
woordvoerder van GS dat er over het convenant gepraat zal worden met het Rijk. De inzet
van het College daarbij is dat voor de tweede fase relatienotabeleid  de kosten voor het Rijk
zijn. Maar, zegt hij, in principe hoeft het Rijk niet alles te betalen want de provincie heeft ook
een taak ten aanzien van natuurontwikkeling.

Op 11 november 1995 bericht de LC dat Gaasterlandse boeren toestemming willen hebben
van de provincie voor een proef met ‘vliegende hectares’ om zo met het natuurplan te
kunnen starten. Daarnaast zullen zij suggesties aandragen voor andere vormen van
agrarisch natuurbeheer die zij op hun grond verantwoord achten. Uit die inventarisatie
moet blijken hoeveel hectares van de 550 die het rijk voor de natuur wil bestemmen, te
realiseren zijn. Aldus besloot de Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders (IVG). Of GS
voor het plan voelt, is nog maar de vraag. GS willen niet meer met de IVG praten zolang
“de groep niet haar excuses aanbiedt voor weinig vleiende uitspraken die in de krant zijn
gedaan.” (nieuwsbericht)

12.4 Het nieuwe convenant

Op 25 september 1996 wordt er in de Staten gesproken over het Voorstel tot instemming met
het nieuwe convenant natuurbeleidsplan..  Vooral de PvdA is positief over het nieuwe
convenant, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de financiën en de verdeling van de
verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid tussen het Rijk en de provincies. Nieuwe vormen
van agrarisch natuurbeheer krijgen door het nieuwe convenant een juridische basis en de
mogelijkheid wordt geboden om EHS-financiën in te zetten voor agrarisch natuurbeheer. In
het nieuwe convenant zegt het Rijk voor de tweede fase relatienota en natuurontwikkeling een
hogere vergoeding per hectare toe voor aankoop van natuurterreinen dan voor de eerste fase.
Daarnaast wordt van de provincies ook een vaste vergoeding per hectare gevraagd voor de
aankoop van natuurterreinen. Dat is alleszins rechtvaardig, vindt de PvdA: “Goed natuurbe-
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leid vraagt centen, ook van de provincies.” De woordvoerster memoreert dat de provincie er
per saldo f 40,- per hectare op vooruit gaat en dat in het totaal het Rijk voor 6 miljoen tekent
en de gezamenlijke provincies voor 1,3 miljoen. De PvdA gaat er wel vanuit dat de afspraken
die in 1991 en 1993 met het Rijk zijn gemaakt over de fasering van de uitvoering van het
natuurbeleid, over de minder te onttrekken hectares landbouwgrond en over de ‘vliegende
hectares’  overeind blijven. 

Ook D66 en het AOV zijn het zonder meer eens met het convenant, vooral vanwege de
hogere vergoeding. Het CDA is iets aarzelender vooral omdat er nog steeds onduidelijkheid
over het beheer zou zijn. Aankoop is geen kunst, meent de woordvoerder maar ‘hoe onder-
houd je het en hoe ga je er mee om?’ Toch gaat het CDA akkoord met het nieuwe convenant
als ze de mogelijkheid hebben “om bij voortschrijdend inzicht daar waar nodig werkende weg
bij te sturen en dan naar bevind van zaken te handelen.” Het CDA gaat er daarbij van uit dat
de beheerslasten voor agrarisch natuurbeheer voor kosten van het Rijk zijn en dat de bufferzo-
nes binnen de EHS blijven vallen. Het RPF/SGP heeft dezelfde positieve gedachten over het
convenant als de PvdA maar maakt zich wel zorgen over het Kabinetsbeleid dat tot bezuini-
gingen bij het ministerie van LNV kan leiden, waar landinrichtingsprojecten, aankoop van
natuurterreinen en particulier natuurbeheer het slachtoffer van kunnen worden. 

Het FNP staat nog wat neutraler tegenover het nieuwe convenant. Zij herinneren de Staten er
aan dat zij tegen het vorige convenant hebben gestemd omdat zij vonden dat het Rijk de
kosten voor aankoop en beheer van natuurterreinen moest dragen. Zij vinden dit convenant
een verbetering en zullen hun definitieve standpunt laten afhangen van de beantwoording
door GS van een aantal vragen. De belangrijkste vraag daarvan is: volgens het convenant kan
10% van het relatienotagebied buiten de EHS worden ingevuld. Dat zou voor Friesland 2000
hectares  betekenen terwijl eerder 5000 hectares , in de vorm van ‘vliegende hectares’ , was
afgesproken. Wat voor consequenties moeten hieraan worden verbonden? De VVD is negatief
over het te sluiten convenant. Zij hebben moeite met de financiering maar hun grootste
bezwaar ligt op een ander terrein.. Onder verwijzing naar het plan van aanpak voor het ROM-
gebied, de situatie in Gaasterland en onder verwijzing naar de Nota Natuurbeheer van de
provincie Friesland die al twee jaar vertraging heeft opgelopen, vindt de VVD dat de provin-
cie Friesland midden in de discussie zit over de invulling van de EHS. Er bestaat in de provin-
cie nog geen duidelijkheid over agrarisch natuurbeheer, de rol van de regio, het draagvlak.
Waarom zou dan nu dit convenant moeten worden getekend?

GS beantwoordt de vragen en maakt daarbij duidelijk dat de 10% die buiten de EHS ingezet
kan worden misschien te weinig kan zijn, gezien de inzet van de hoeveelheid ‘vliegende
hectares’, maar dat dat niet als een bedreiging moet worden gezien maar als een perspectief.
Als er meer gebied nodig blijkt te zijn, zoals bijvoorbeeld in een gebied dat niet tot de EHS
behoort maar waar agrarisch natuurbeheer nodig is in verband met hoge ‘weidevogelwaar-
den’,151 dan zal er bij het Rijk worden aangedrongen om dat percentage te verhogen. Met een
goede argumentatie is er veel mogelijk, aldus GS. Als het convenant niet wordt ondertekend,
geldt het oude convenant met de veel geringere financiële compensatie, waarschuwt vervol-
gens GS de VVD. Juist in het nieuwe convenant is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
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In tweede termijn draait het vooral om de opstelling van de VVD. De PvdA verwijt de VVD
dat zij de zaken omdraaien: juist door ondertekening van het nieuwe convenant krijgen
nieuwe ontwikkelingen in Gaasterland en het ROM-gebied een kans. De VVD is het daar niet
mee eens. Mensen in die gebieden moeten de kans krijgen om tot een creatieve invulling te
komen. Het convenant is nu niet nodig en beperkt de discussie daar. Nee, meent de PvdA, 
het nieuwe convenant is nodig om agrarisch natuurbeheer te ontwikkelen want het nieuwe
convenant levert de instrumenten: agrarisch natuurbeheer krijgt daarin een juridische onder-
bouwing en levert de mogelijkheden om daarvoor EHS-geld in te zetten. Zo ligt het niet, vindt
de VVD, we weten nog niet hoe we agrarisch natuurbeheer willen invullen en hoe we ermee
willen omgaan. De provinciale nota Natuurbeheer, die er nog niet is, zou daar antwoord op
moeten geven.

Naar aanleiding van die discussie, veronderstelt de woordvoerder van GS dat er meer aan de
hand is wat betreft de opstelling van de VVD in vergelijking met de rest van de Staten: “hoe
kan de VVD tegen het convenant zijn waarin juist de zaken waar de VVD voor staat, worden
bepleit?”  Discussies over agrarisch natuurbeheer kunnen bijvoorbeeld niet op basis van het
oude convenant maar wel in het nieuwe convenant. Ook de hogere rijksbijdrage voor aan te
kopen hectares maakt de discussie in de genoemde gebieden interessanter. “Jullie willen ons
niet begrijpen”, verzucht de VVD.  Zij willen de lopende discussie afronden en het oude
convenant concreet invullen voordat ze een nieuw convenant willen ondertekenen. “Het blijft
apart”, meent GS. Vanuit Friesland is er jarenlang gepleit voor een meer eigen invulling van
het natuurbeleid. Dan komt er een VVD-minister en die geeft die ruimte. Dat vindt zijn
neerslag in een nieuw convenant en dan zegt de Friese VVD-fractie: ‘nee, dat willen we niet’
en ze vallen terug op het financieel veel onaantrekkelijker oude convenant. “Heel apart”,
besluit GS de discussie.

Bij stemming over het nieuwe convenant stemt alleen de VVD-fractie, minus haar gedepu-
teerde, tegen.

Op 26 september 1996 bericht het FD dat de VVD-fractie als enige tegen het convenant
met het rijk over het NBP heeft gestemd.. Gedeputeerde Heldoorn noemde dat onbegrijpe-
lijk en onverdedigbaar. Zijn argumentatie tegen de VVD wordt geciteerd. De VVD bena-
drukte dat zij de onderhandelingen over de natuurplannen in Gaasterland en Zuidoost
Friesland niet onder druk willen  zetten. De vvd-ers menen dat het convenant door de
streek als een pressiemiddel wordt gezien.Bovendien willen zij zich nu niet vastleggen met
het convenant zodat ze niet meer kunnen praten over de verdere invulling van  Gaaster-
land en Zuidoost Friesland. College-genoten CDA en PvdA ligt het standpunt van de VVD
‘zwaar op de maag’. Aan de vraag van de FNP over de uiterste datum van begrenzing
voor de EHS, wordt door de krant ook aandacht besteed.
(verslag)

12.5 Samengevat

Kwantitatieve analyse
Van de drie geselecteerde statenvergaderingen in de periode 1995 tot en met september 1996
worden er twee verslagen: de vergadering over de streekplanuitwerking van de Blauwe Zone
van 4 oktober 1995 wordt door beide kranten verslagen en de vergadering over het nieuwe
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convenant op 25 september 1996 wordt door het FD verslagen. In de periode verschijnen
verder 1 achtergrondartikel en 2 nieuwberichten.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. Het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming

daarover in de staten;
b. Niet alleen aandacht wordt besteed aan woordvoerders van collegepartijen maar ook aan

die van oppositiepartijen;
c. In het verslag geen beoordeling van het gebeurde wordt gegeven door de verslaggever. 
Ad a. In alledrie verslagen wordt een belangrijk deel gewijd aan de meningsvorming.
Ad b. In de verslagen van de vergaderingen van 1995 komen standpunten van college- en

oppositiepartijen aan de orde.
Ad c. Er wordt door de krant geen standpunt ingenomen.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer:
meer dan één perspectief aan bod komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

In het nieuwsbericht van het FD komt één perspectief naar voren, dat van het CDA in
de Eerste Kamer. In het nieuwbericht van de LC over Gaasterlandse boeren wordt
vanuit meer dan één perspectief gerapporteerd door GS om een reactie te vragen.

Het achtergrondartikel is zo objectief mogelijk wanneer:
meer dan één perspectief aan bod komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

In het interview van de LC komt alleen het standpunt van de gedeputeerde aan bod. 
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Hoofdstuk 13 Drenthe en de EHS: 1989 tot en met 1991

13.1 Bestuurlijk gezien

Kort na het verschijnen van het Natuurbeleidsplan, op 18 december 1990, komt er een
bestuursakkoord tot stand tussen het kabinet en het IPO. Dat bestuursakkoord vormde de
opmaat tot decentralisatie van taken op verschillende beleidsterreinen van de rijksoverheid
naar de provincies. Ook wat betreft de uitvoering van het Natuurbeleidsplan werden er
principe afspraken gemaakt over decentralisatie. Tevens werd vastgelegd dat er uiterlijk in
1992 een convenant gesloten zou worden tussen rijk en provincies over een financiële rege-
ling voor de provincies met betrekking tot de uitvoering van het Natuurbeleidsplan.

In het Bestuursprogramma 1991- 1995, dat ondertekend is door de fracties van PvdA, CDA,
VVD, D66 en GPV, wordt vermeld dat het beleid zal zijn gericht op bescherming, herstel en
ontwikkeling van natuur en landschap en dat daarvoor het tegengaan van de verdroging een
eerste vereiste is. Bescherming door middel van verwerving van natuurgebieden en reser-
vaatsgebieden in het kader van de relatienota wordt genoemd, maar ook de realisering van het
natuurontwikkelingsbeleid. Daarnaast blijft het beleid gericht op totstandkoming van beheers-
overeenkomsten op vrijwillige basis met boeren en op het afsluiten van onderhoudsovereenk-
omsten met eigenaren van particuliere natuurterreinen. Voorwaarden daarbij zijn het recht
van eerste koop door terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en vrije toegankelijk-
heid van de terreinen. Tenslotte wordt vermeld dat de EHS in Drenthe, zoals vermeld in het
Natuurbeleidsplan, zal worden uitgewerkt in een provinciaal natuurbeleidsplan

Op 9 april 1991 wordt het bedoelde convenant door het IPO en het ministerie van LNV
ondertekend. De kern van het convenant is dat alle partijen de ideeën voor de totstandkoming
van de EHS, zoals voorgesteld in het Natuurbeleidsplan, onderschrijven. De provincies
zeggen daarbij toe om zoveel mogelijk binnen 5 jaar de concrete gebiedsbegrenzingen voor
de relatienotagebieden en voor de natuurontwikkelingsgebieden gereed te hebben. De rijks-
overheid stelt daarvoor financiën beschikbaar aan de provincies voor de aankoop en inrichting
van natuurgebieden, die door particuliere natuurbeschermingsorganisaties beheerd zullen
worden. 

Namens het IPO wordt het convenant door alle provincies ondertekend. Alleen Friesland
maakt een voorbehoud.



152 In de discussie over het streekplan Drenthe wordt natuurlijk over veel meer facetten
gesproken dan alleen de EHS. De weergave van de discussie hier beperkt zich tot de
EHS.
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13.2 Alpen en petgaten

Tijdens de algemene beschouwingen van 13 en 16 november 1989 besteden de verschillende
fracties slechts zijdelings  aandacht aan het Natuurbeleidsplan.. De PvdA-woordvoerder
vindt, naar aanleiding van de treurige ontwikkelingen die in het Natuurbeleidsplan worden
geschetst, dat “de provincie haar aandeel moet leveren om te komen tot duurzame ontwikke-
ling.” De woordvoerder spoort het college aan om een project natuurvriendelijk boeren van de
grond te krijgen. Ook het CDA vindt dat er nieuw beleid nodig is. De landbouw is belangrijk
is voor het economisch draagvlak en de werkgelegenheid maar diezelfde landbouw zorgt ook
voor veel milieuschade, zo is de opvatting van het CDA. In dezelfde trant redenerend, meent
ook de VVD dat er evenwicht tussen landbouw en milieu nodig is.  Maar met dat evenwicht
moet wel verstandig worden omgegaan. De Zeeuw, de voormalig voorzitter van het college
van bestuur van de universiteit van Wageningen,  slaat daarom in zijn afscheidsrede helemaal
de plank mis met zijn stellingname: “in toekomst kan productie landbouw alleen plaatsvinden
op betere gronden met veel aandacht voor natuur”, poneert de VVD. In antwoord op de
opmerkingen van de verschillende fracties zegt de woordvoerder van het college dat het niet
opportuun is om op het Natuurbeleidsplan in te gaan omdat “wij al informeel en zeker for-
meel contact daarover hebben met de ministeries.”

Op 27 en 28 juni 1990 wordt voor de eerste keer in de Drentse geschiedenis een streekplan 
Drenthe152  vastgesteld voor het hele grondgebied van Drenthe. Tot dusver werd gewerkt met
deelstreekplannen. In de discussie over het streekplan speelt de EHS een bescheiden rol. Zo
vindt de PvdA-fractie het verheugend dat het streekplan  zich niet beperkt tot de harde
infrastructuur maar zich vooral toelegt op de ontwikkeling van de EHS. De woordvoerder laat
weten dat de fractie helemaal achter de uitgangspunten voor het landelijk gebied staat, -
behoud en ontwikkeling van een evenwichtig en duurzaam milieu als levensvoorwaarde voor
mens, dier en plant - , maar dat dat grote gevolgen heeft voor de landbouw. “Afgelopen
winter namen zij met tractoren de straten in bezit. Daarna kwamen zij in grote getale inspre-
ken en hebben wij kunnen ervaren hoe diep het vertrouwen in de overheid is gekelderd. Keer
op keer wordt met de mond beleden hoe belangrijk de landbouw is voor de leefbaarheid van
het platteland, het landschap en de economie. Dat is niet meer voldoende. Duurzaam en
gebiedsgerichte aanpak is de slogan voor de landbouw in de jaren 90. De sociale gevolgen
daarvan, met name voor de akkerbouwers, moeten onder ogen worden gezien.” 
Ook de VVD gaat enigszins in op de onzekerheden voor de landbouw maar in het algemeen
spreekt het perspectief van vorming van de EHS hen aan. De woordvoerder vertelt de staten
dat er binnen natuur- en landschapsorganisaties een  strijd gaande is tussen moderne ‘natuuront-
wikkelaars’ en de klassieke ‘natuurbehouders’. De eersten vinden dat de natuur haar gang
moet kunnen gaan zonder menselijke ingrepen, zoals bijvoorbeeld bij de Oostvaarderplassen
of het plan Ooievaar. Dat is volgens hen de enige manier om weer complete ecosystemen te
realiseren waar natuurlijke processen op gang kunnen komen.  De laatsten staan voor het -
behoud van oude cultuurlandschappen d.m.v. natuurbeheer dat wordt verzorgd door de mens.
Volgens de VVD-woordvoerder lijkt het er op dat in het streekplan wordt gekozen voor
behoud en niet voor ontwikkeling. Hij vraagt zich af of het college eigenlijk wel natuuront-



153 Deze opmerking wordt vermeld in verband met de latere gasopslag bij Langelo.
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wikkelingsgebieden kan realiseren. Na de opmerking van Groen Links dat boeren ten on-
rechte bezwaren hebben tegen het streekplan omdat zij een te beperkte, puur economische
uitleg geven aan het begrip duurzaamheid, gaat de woordvoerder van GS in eerste termijn
geïrriteerd in op de opmerkingen over natuurontwikkeling van de VVD: “We hebben een
ontwikkelingskaart, waar we spreken over een EHS, over kerngebieden, verbindingszones en
over natuurbouw, en dan zouden we niet kiezen voor echte natuurontwikkeling? ... Het is me
een raadsel .... We hebben zelfs voorbeelden, zoals de Oostvaarderplassen, alleen de schaal
ervan is een beetje kleiner, maar dat is ook logisch, in de Alpen zijn ook alleen maar meren
tussen de bergen en geen Noordzee om het zo maar te zeggen, De schaal is dus wat kleiner,
we spreken over petgaten, over ontgrondingen, maar we doen wel typisch aan natuurbouw.”

Bij interruptie vraagt de PvdA-fractie naar mogelijke uitbreiding van natuurontwikkelingsge-
bieden. Want het plateau van Langelo153 zal bij de EHS horen maar bij uitbreiding komt
Langelo zelf in beeld en de Langelöer duinen. De woordvoerder wil van het college weten
hoe er over zulke uitbreiding wordt gedacht.  De woordvoerster van GS vertelt daarop dat
zij aanwezig was bij de presentatie van het Natuurbeleidsplan: “Braks straalde, want hij was
heel blij met wat zijn departement had afgeleverd ..... Ik vond dat ook een compliment waard
en ik heb dat namens het provinciaal bestuur overgebracht. ..... Het is ontzettend aardig dat
alle kaarten die daarin zijn opgenomen, bijvoorbeeld over de weidevogels, allemaal terug te
vinden zijn in ons streekplan. Ik denk dat ik het rustig hardop kan zeggen - omdat men er zich
ook op het departement niet voor geneert maar alleen heel blij is met datgene dat wij hier
klaar hadden liggen - dat men de kaarten gewoon heeft overgenomen.”  En inderdaad kan,
volgens haar, het plateau Langelo een functie krijgen in EHS. “Alleen zijn dat van die dingen
waarvan je beter kunt zeggen dat daar maar niet eens over gepraat moet worden, want de
toekomst is koffiedik kijken.”

Op 1 november 1990 schrijft ‘een onzer statenverslaggevers’ in de Drentse Courant
(Drents Groningse Pers) een bericht over de presentatie van het Intentieprogramma
Bodembescherming door GS. Het Intentieprogramma zal de komende maanden ter in-
spraak zal liggen en naar verwachting zal er een storm van protest zal losbarsten. De
CDA- en VVD-gedeputeerden hebben op onderdelen een voorbehoud gemaakt omdat ze
sommige dingen te ver vonden gaan. Zo is de CDA-gedeputeerde het niet eens met de
versnelde invoering van de eindtermen voor mest en met de   beperking van beregening
met grondwater. De VVD-gedeputeerde is het ook niet eens met de mestnormen en vindt
daarnaast dat het Hunzegebied onder een te streng beschermingsregime wordt geplaatst.
In het artikel wordt in het kort de inhoud van het Intentieprogramma Bodembescherming
samengevat: verbod op boringen, versneld invoeren van eindtermen voor mest, verbod op
bestrijdingsmiddelen, verbod op het scheuren van grasland en beschermende maatregelen
voor kwetsbare gebieden als de beekdalen en potentiele waterwin-gebieden. Daarna wordt
aandacht besteed aan de presentatie van GS. De verantwoordelijke gedeputeerde deelt
mee dat het  Intentieprogramma Bodembescherming vooral een opsomming is van goede
bedoelingen die gebaseerd zijn op wettelijk voorschrift. Drenthe wil op basis daarvan een
verordening, zodat maatregelen dwingend kunnen worden opgelegd. De gedeputeerde
hoopt dat een dergelijke verordening in mei a.s. klaar zal zijn. Een dergelijke verordening
kan volgens hem alleen tot stand komen met financiële en juridische steun van het rijk.
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In het artikel komt ook de ABTB-voorzitter aan het woord die tegen het programma is: “
Er wordt door de landbouw al veel gedaan maar we hebben meer tijd nodig. We moeten
ook nog economisch rendabel blijven.” De gedeputeerde vindt dat desgevraagd onzin want
boeren blijven wel economisch rendabel. Tenslotte wordt de milieuraad aan het woord
gelaten die gematigd positief is: “ De provincie is te zuinig bij de vaststelling van de
begrenzing van waardevolle natuurgebieden, waarvoor extra beschermende maatregelen
gelden.” 
(Nieuwsbericht)

Ook op 1 november 1990 staat in dezelfde krant een ander artikel over het Intentiepro-
gramma. Gemeld wordt dat de boeren boos zijn over het Intentieprogramma Bodembe-
scherming dat die morgen is gepresenteerd. De ABTB-voorzitter noemt de plannen desas-
treus en het Landbouwschap dreigt met juridische stappen. De krant beschrijft op de
volgende wijze in het kort het Intentieprogramma Bodembescherming: door middel van het
Intentieprogramma wil het provinciebestuur de bodem beter beschermen. Daarom moet
het gebruik van mest- en bestrijdingsmiddelen worden teruggebracht, moet de verdroging
worden teruggedrongen en moet er een verbod op proefboringen en op de opslag van
radio-actief afval komen. Ook moet er een verbod op diepte-lozingen , zoals de NAM die
doet, komen. Om een reactie gevraagd, zegt de woordvoerder van de NAM ‘in dit stadium’
niet bang te zijn voor een verbod. Daarna wordt de opmerking van de verantwoordelijke
gedeputeerde gemeld, die zegt dat de uitvoering van het Intentieprogramma Bodembe-
scherming afhankelijk is van de hoeveelheid geld en mensen die door het rijk beschikbaar
worden gesteld. 
(Achtergrond)

Op 2 november 1990 verschijnt er in de Drents Groningse Pers een soortgelijk bericht.
Daarin reageren woordvoerders van landbouworganisaties en het Landbouwschap op het
Intentieprogramma Bodembescherming. Zij vinden dat Drenthe buiten het boekje gaat als
de mestnormen sneller worden aangescherpt dan landelijk hoeft. Het versneld invoeren
van de eindtermen voor mest door Drenthe zal beantwoord worden met het nemen van
juridische stappen door het ministerie van LNV en het Landbouwschap Drenthe, menen zij.
Een woordvoerder van het ministerie van LNV beaamt dat het versneld invoeren van de
eindtermen niet mag. Het ministerie koerst op het jaar 2000 en  Drenthe wil de eindtermen
al in 1991 realiseren. “Als de provincie zoiets zou doen, nemen we juridische stappen” ,
zegt de woordvoerder van LNV, “dat hebben we in Limburg ook gedaan”.
(Achtergrond)

In dezelfde krant wordt, eveneens op 2 november 1990 bericht over het verschijnen van
het rapport van de commissie De Zeeuw en de reactie daarop van de staatssecretaris. Die
Commissie wil de natuurgebieden in Nederland in tien jaar uitbreiden tot 400.000 hecta-
res en noemt de belangen tussen natuur en landbouw onverenigbaar. Staatssecretaris
Gabor is het daar niet mee eens. De termijn is 30 jaar en er wordt met opzet gewerkt met
beheersovereenkomsten die stoelen op verweving tussen natuur en landbouw: “We hebben
dat instrument juist heel hard nodig als we de natuur in grotere mate willen ontzien.” 
(Nieuwsbericht)

Het Nieuwsblad van het Noorden laat op 2 november 1990 de minister van LNV Bukman
aan het woord in een kort artikel, die naar aanleiding van de plannen van GS om mest uit



172

de overschotgebieden tegen te houden, zegt: “ Mestbeleid is nationaal beleid...” Tevens
kondigt Bukman aan dat hij in overleg met de minister van VROM, Alders, maatregelen zal
nemen als de staten het Intentieprogramma Bodembescherming aannemen. Het artikel
draagt de naam van de auteur Henk Klaver.
(Achtergrond)

Op 3 november 1990 verschijnt er in de Drents Groningse Pers een kort bericht. De
landbouworganisaties laten onderzoek doen naar de landbouwkundige effecten van nota’s
en  rapporten voor het Nationaal Park i.o., het Drents-Friese Woud, de Lindevallei, de
ecologische richtlijn in de gemeenten Diever en Vledder en in een deel van de gemeenten
Smilde en het Friese West- en Ooststellingwerf.
(Nieuwsbericht)

13.3 “Het rechte zicht kwijtgeraakt”

Bij de algemene beschouwingen van 5 en 8 november 1990  wordt door sommige fracties
ook plaats ingeruimd voor zaken die de EHS betreffen. Zo vindt de PvdA-woordvoerder dat
het goed gaat met de aankoop van natuurterreinen en relatienotagrond en wordt nogmaals
vastgesteld dat de PvdA groot belang hecht aan de bescherming en het herstel van natuur en
landschap. De VVD-woordvoerder betreurt het dat er nog geen natuurontwikkelingsplan
voor Drenthe ligt. Programma’s als het intentieprogramma bodembescherming, waarin
bijvoorbeeld beekdalen onder beschermd regime vallen, ontberen daardoor een samenhangen-
de visie. In tegenstelling daarmee complimenteert de D66-fractie het college met het voorne-
men om een provinciaal natuurbeleidsplan op te stellen èn met  de snelheid waarmee daarvoor
rijksgeld is verworven. Het streven naar duurzame landbouw, vindt D66 een van de meest
wezenlijke aandachtspunten van het Natuurbeleidsplan. Daarom doet de fractie een voorstel
tot begrotingswijziging om geïntegreerde landbouw te bevorderen. De GPV-woordvoerder
maakt van de gelegenheid gebruik om het standpunt van zijn partij ten aanzien van natuur en
milieu duidelijk te maken: “Ten diepste zal milieubeleid tevens cultuurkritiek moeten zijn.
Kritiek op ons egoïstisch patroon van productie  en consumptie. Niet de planten en de dieren -
al zou je bij de mestproblematiek anders denken - maar wij, met verstand begaafde mensen,
zijn verantwoordelijk voor de belabberde toestand waarin ons milieu lokaal, regionaal,
nationaal en mondiaal verkeert. Wij zijn het rechte zicht op Gods goede schepping kwijtge-
raakt, omdat in de ‘godsverduistering’ van onze cultuur de Schepper zelf niet meer wordt
gezien.” Hij vraagt provinciale aandacht voor de problemen in het landelijk gebied, die hij als
uiterst complex en boeiend kenschetst: “Zonder volledig te zijn noem ik de problematiek van
de kleine kernen, van de akkerbouw, ons waterbeleid, invulling van kern- en natuurontwikke-
lingsgebieden en ecologische verbindingszones, de mestproblematiek, toerisme en recreatie.” 

Groen Links haalt het regeerakkoord aan waarin staat “dat binnen een generatie de wijze van
produceren en consumeren zal moeten voldoen aan voorwaarden van duurzame welvaartsont-
wikkeling. Deze trendbreuk zal nu ingezet moeten worden.” Daar komt weinig van terecht,
meent Groen Links, noch op nationaal, noch op provinciaal niveau. De term duurzame
ontwikkeling wordt veel te beperkt gebruikt: “Brundtland bedoelt daaronder meer: ecologi-
sche randvoorwaarden bij productie , bestrijding honger en armoe, betere verdeling welvaart
en welzijn noord en zuid, duurzame vrede en veiligheid. Wij ook.”
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In eerste termijn wijst het college het voorstel tot begrotingswijziging van D66 af. Er gebeurt
al genoeg op het terrein van geïntegreerde landbouw, vindt de woordvoerder van GS. In
antwoord op de bijdrage van de VVD, vertelt de woordvoerder van GS   dat het college wel
sneller een natuurplan had gewild maar dat het ministerie zo lang werk had. “Vorig jaar
december is het plan aangeboden aan Braks. In april heb ik hem eraan herinnerd, in mei
kwam de minister met een plan waarin staat dat het kan in Drenthe. In oktober kregen we
geld, morgen is er daarover een gesprek in het college en eind volgend jaar hebben we er
weer een nieuw plan bij.” 154 

In tweede termijn gaat D66 een discussie aan over geïntegreerde landbouw. Uit die discussie
blijkt dat alle partijen zorgen hebben over de landbouw. Maar landbouw en natuur worden
door niemand tegen elkaar afgezet en niemand verwijst naar de relatienota.

In het Nieuwsblad van het Noorden (NvhN) staat op 5 november 1990 een paginagroot
verslag over de algemene beschouwingen, met als titel: “Verkiezingsstrijd barst los in de
Drentse Statenzaal”. De naam van de auteur, Piter Bergstra, staat boven het artikel, dat
deels verslag van en deels commentaar op de algemene beschouwingen is. In het artikel
wordt alleen aan de PvdA een zinsnede over natuur toegeschreven. De PvdA wil dat er in
het Veenkoloniaal gebied veeboerderijen moeten komen, liefst afkomstig van het Drents
plateau, waar de natuurfuncties centraal moeten worden gesteld.
(Verslag)

13.4 Samengevat

Kwantitatieve analyse
Van de drie geselecteerde vergaderingen in deze periode, wordt er slechts één verslagen en
wel de algemene beschouwingen van november 1990. Daarnaast verschijnen er in de daar-
voor aangewezen periode 6 artikelen, waarvan 3 nieuwsberichten en 3 achtergrondartikelen.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. Het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming

daarover in de staten;
b. Niet alleen aandacht wordt besteed aan woordvoerders van collegepartijen maar ook aan

die van oppositiepartijen;
c. In het verslag geen beoordeling van het gebeurde wordt gegeven door de verslaggever. 
Ad a In deze vergadering van november 1990 worden geen besluiten over de EHS geno-

men.
Ad b Alleen de collegepartij PvdA krijgt aandacht. De niet-college partijen GPV en Groen

Links, die respectievelijk principieel en kritisch over het natuurbeleid praten, worden
niet vermeld.

Ad c In het artikel wisselen verslag en commentaar elkaar af.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer meer dan één perspectief aan bod komt of
meer dan één autoriteit wordt aangehaald.
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In twee van de drie nieuwsberichten wordt meer dan een perspectief gehanteerd. De
presentatie van het intentieprogramma bodembescherming van een verdeeld college
van GS wordt in hetzelfde artikel van commentaar voorzien door een vertegenwoor-
diger van de landbouw en een van de milieuraad. In het tweede nieuwsbericht wor-
den bevindingen uit het rapport van de Commissie De Zeeuw voorgelegd aan de
staatssecretaris die het daarmee niet eens is. Het derde nieuwsbericht is waarschijn-
lijk een weergave van een persbericht van de landbouworganisaties over het voorne-
men onderzoek te laten doen. 

Een achtergrondartikel is zo objectief mogelijk wanneer meer dan één perspectief aan bod
komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

In twee  achtergrondartikelen in de Drents-Groningse pers wordt meer dan een
perspectief gehanteerd. Het derde achtergrondartikel in het NvhN laat alleen één
autoriteit, de minister aan het woord.
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Hoofdstuk 14 Drenthe en de EHS: 1992

14.1 Bestuurlijk gezien

In 1992 verschijnt het Provinciaal natuurbeleidsplan Drenthe. Het waarom daarvan wordt in
de inleiding geschetst: “In het nationaal Natuurbeleidsplan (1990) wordt aan de provincies
gevraagd om het rijksbeleid op provinciaal niveau uit te werken, zowel in het natuurbeleid als
in andere beleidsvelden. Het streekplan Drenthe (1990) is opgesteld in dezelfde periode als de
recente rijksplannen en daarop afgestemd.” Er wordt beschreven hoe het streekplan overeen-
komt met de visie van het rijk op de EHS en hoe die visie nadere concretisering behoeft.
Refererend aan het in 1991 gesloten convenant tussen het IPO en het ministerie van LNV,
dient het provinciaal natuurbeleidsplan voorts als nadere uitwerking van de taken die in het
convenant zijn afgesproken. Tenslotte is het de bedoeling van het provinciaal natuurbeleids-
plan om de aandacht meer te richten op de Drentse natuur en een inventarisatie te geven van
de toestand van de Drentse natuur.

14.2 Ambtelijk gekissebis en schaduwwerking

In de Drentse Courant van 31 oktober 1992 beschuldigt Groen Links D66 van ‘draaikonte-
rij en angsthazerij’ sinds ze een gedeputeerde in het college van GS hebben. Want D66
was het eens met het eerste Intentieprogramma Bodembescherming maar nu is de D66-
gedeputeerde bezig met een tweede versie die de eerste moet vervangen. “Van aanvullend,
verscherpend beleid zal geen sprake meer zijn. Wat boeren accepteren, bepaalt het beleid.
D66 noemt dit nu levende betrokkenheid in een participatiedemocratie. Ik noem het angst-
hazerij.” zonder commentaar wordt deze beschuldiging weergegeven.
(Nieuwsbericht)

Volgens een kort bericht in de Drentse Courant van 1 november 1992 willen boeren een 
onderzoek naar de gevolgen voor de landbouw van het Plan Goudplevier.
(Nieuwsbericht)

In het NvhN van 2 november 1992 wordt verslag gedaan van een werkbezoek van staatsse-
cretaris Gabor aan het CDA in Westerbork. Ook  veel boze boeren uit Nieuw Balingen en
Mantinge zijn aanwezig. Gabor: “Natuurmonumenten heeft het plan Goudplevier niet
netjes gepresenteerd”. Dat had in samenspraak met de bewoners en de boeren moeten
gebeuren, vindt hij. De krant geeft feitelijke berichtgeving over het plan Goudplevier: De
vereniging van  Natuurmonumenten kwam in januari j.l. met het plan om het Lentsche
Veen, Martensplek, het Hullenzand en het Mantingerzand tot één groot natuurgebied van
1100 hectares te maken. Daarna wordt Gabor weer aan het woord gelaten die zegt dat het
plan niet van het ministerie is maar dat het wel goed past in de ideeën van de EHS. Daar-
om heeft het rijk voor het plan Goudplevier 300 hectares aangekocht en f 250.000,- ge-
schonken. De rest van het geld moet bijeengebracht worden door leden van Natuurmonu-
menten. Gabor zegt de boeren toe dat er alleen sprake zal zijn van bedrijfsverplaatsing op
basis van vrijwilligheid. Als ze plaats willen maken voor het plan Goudplevier dan krijgen
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ze 10% van de taxatiewaarde van de grond als premie. Bovendien worden er plannen
ontwikkeld om bij verplaatsing de opstallen voor 100% te vergoeden, aldus Gabor.
(Nieuwsbericht)

Bij de algemene beschouwingen van 2 en 5 november 1992 wordt door de  PvdA-woord-
voerder teruggegrepen op de in 1991 uitgebrachte nota ‘Drenthe 2000', - waarin maximale
inzet voor vormgeving van de EHS wordt aangekondigd -, om het college aan te sporen de
EHS in het  streekplan op te nemen en toekomstige natuurgebieden planologisch vast te
leggen als natuurgebied. Omdat die terreinen dan alleen voor overheid of natuurbescher-
mingsorganisaties interessant zijn, werkt dat prijsverlagend, denkt de woordvoerder. Ook
wordt het college aangeraden goede contacten  te onderhouden met particuliere natuurbe-
schermingsorganisaties. Bij het plan Goudplevier van de vereniging van natuurmonumenten
was daar helaas weinig van te merken. De woordvoerder haalt instemmend een artikel van
Den Dunnen aan155, ‘ De ingetogen allure van het Nederlandse cultuurlandschap’ uit de
Volkskrant van 12 sept. 1992, waarin o.a. staat: “Investeringen in toekomstige ruimtelijke
kwaliteit zullen zich wat de belevingswaarde betreft sterk moeten richten op het versterken
van het landschap”. Tenslotte spreekt de PvdA-fractie haar bezorgdheid uit over het mogelijk
falende milieubeleid van de provincies. Volgens onderzoek van de stichting Natuur en Milieu
en volgens de media zouden de doelstellingen niet worden gehaald, zou het rijksgeld niet
worden besteed, zou er teveel ambtelijk gekissebis zijn en zou slechts 30% van de subsidies
voor het milieu effectief zijn. De fractie is er ongelukkig mee dat partijgenoot Alders, minis-
ter van VROM, daar erg luchtig over doet. 

Groen Links wijst op recente informatie over de sterk verslechterende gezondheidstoestand
van de bossen. Dat bericht stond in dezelfde krant waarin ook een pleidooi van een lid van het
college stond voor vestiging van intensieve veehouderij op Drents grondgebied: “ soms ben je
blij dat mensen slecht de krant lezen.” Ook Groen Links wil een reactie van het college over
het onderzoek van de stichting natuur en milieu naar uitvoering van het Nationaal Milieube-
leidsplan door de provincies. Daarnaast spreekt de Groen Links woordvoerder afkeurend over
een van de conclusies van een studiedag over het Provinciaal Milieubeleidsplan, die luidt dat
de economie moet groeien om het milieu weer schoon te krijgen. Ongelooflijk kortzichtig,
vindt Groen Links, het is juist de hoogste tijd om te breken met de groei-economie. De GPV-
woordvoerder verwijst naar het laatste boek van Donella en Meadows, De grenzen voorbij.
Een wereldwijde catastrofe of een duurzame wereld, om duidelijk te maken dat voor het GPV
een duurzame samenleving centraal staat. De GPV-fractie vraagt het college om een grondba-
lans: hoeveel ruimte blijft er voor de landbouw, hoeveel voor natuurontwikkeling, reservaats-
gebieden, hoeveel voor bedrijventerreinen, infrastructuur, stads- en dorpsvernieuwing? De
OPD156-woordvoerder tenslotte, verwijt  het college dat initiatieven voor een milieuvriende-
lijke landbouw een lauw onthaal krijgen bij het provinciaal bestuur.

Drie leden van het college beantwoorden in eerste termijn de vragen en opmerkingen over het
natuurbeleid. De eerste gedeputeerde gaat in op de vraag van de PvdA naar het planologisch
vastleggen van natuurgebieden in het streekplan. Dat kan, volgens hem, pas als de natuurge-
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bieden concreet begrensd zijn en als bekend is onder welke rubriek ze in streek- en bestem-
mingsplannen kunnen worden opgenomen. Wat betreft het plan Goudplevier zegt hij dat er
formeel en informeel veel contacten zijn geweest met natuurorganisaties. Met grote inzet
heeft het college het gebied aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Maar de  rijksover-
heid maakte dat gebied weer veel groter. Dat veroorzaakte onrust in het gebied, die  GS weer
kon gladstrijken. De tweede gedeputeerde gaat op de landbouw in: “Een en andermaal wordt
vastgesteld dat beheer niet uitsluitend kan bestaan uit het inrichten en het via de overheid
beheren van natuurgebieden” en is het eens met de door het GPV naar voren gebrachte
noodzaak van een grondbalans. De derde gedeputeerde geeft een reactie op het onderzoek
van de stichting Natuur en Milieu. De vertragingen vallen wel mee, het ziet er helemaal niet
zo somber uit en bovendien slaat het onderzoek niet op Drenthe, zo meent zij. 

In tweede termijn reageert de VVD op de bijdrage van de PvdA. Volgens de VVD is het
opnemen van de EHS in het streekplan niet nodig. Binnen de EHS heeft de globale aanwij-
zing van relatienotagebied immers al plaatsgevonden.  Bovendien heeft het planologisch
vastleggen van toekomstige natuurgebieden grote gevolgen voor de betrokken bewoners,
vindt de VVD-woordvoerder. Want nu al vloeit er melkquota weg uit het gebied waar de
Drentse Aa ontspringt terwijl dat gebied pas over 10 tot 15 jaar Nationaal Park zal worden.
Want 
“wanneer een gebied vroegtijdig op slot wordt gezet, leidt dat tot vormen van verpaupering
wat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de bewoners”. De PvdA vindt daarentegen dat
planologische onduidelijkheid tot grote onzekerheid leidt. In antwoord zegt de woordvoerder
van het college dat het streekplan mooi spoort met het Natuurbeleidsplan en de EHS. Daarom
is er geen sprake van onzekerheid bij de landbouw, die heus wel weet waar de waardevolle
gebieden liggen. De gedeputeerde verwijst naar staatssecretaris Gabor, die de relatienotage-
bieden van de tweede fase zo snel mogelijk en liefst binnen 4 jaar begrensd wil zien. “Als nu
bekend is dat wij binnen 4 jaar tot concrete begrenzing moeten komen en dat het beleid wordt
uitgevoerd in 25 jaar, kan ik alleen maar constateren dat er over deze  gebieden natuurlijk wel
een schaduw ligt”, geeft de gedeputeerde de VVD deels gelijk. Maar hij vindt het overdreven
om over grote economische gevolgen te spreken. Dat is het niet, meent de VVD. Een planper-
iode van 25 jaar kan economisch verstrekkende gevolgen hebben voor een gebied. Elk
economisch perspectief wordt dan aan een gebied ontnomen en dat vindt de VVD ongewenst.
Onzin, meent de gedeputeerde. Begrenzing binnen 4 a 5 jaar heeft natuurlijk schaduwkanten
“maar het is niet anders”.Hij wijst er op dat het relatienotabeleid veel geld kost; voor 1993 is
er nog 1,5 miljoen, daarna is het gebeurd. Bij de begroting van 1994 zullen de staten moeten
beslissen of ze hier weer geld aan uit willen geven: er zal meer dan 1 miljoen per jaar nodig
zijn.

14.3 De jacht, de financiering en de grondwaterwinning

Bij de statenbehandeling van het Drentse provinciale Natuurbeleidsplan op 16 december
1992  spreken de VVD en de OPD alleen over de jacht. De VVD-woordvoerder is het princi-
pieel niet eens met het advies van de provincie aan natuurbeschermende organisaties om
jagen op natuurterreinen in beginsel niet toe te staan.: “Of een perceel al dan niet bejaagd
wordt, is een besluit van grondbeheerders c.q. grondeigenaren.” De provincie moet niet op die
stoel gaan zitten. De OPD vindt het Natuurbeleidsplan een prachtig plan behalve de opmer-
kingen over de jacht, die volgens de OPD-woordvoerder, te negatief zijn. De OPD maakt een
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voorbehoud en doet een voorstel: sluit convenanten met wildbeheerseenheden over toezicht
op jagen, biotoopverbetering, jachtmethoden en wildbeheer. Alleen Groen Links en het
GPV schenken enige aandacht aan het pas verschenen  Structuurschema Groene Ruimte. De
CDA-woordvoerder heeft veel lof voor het provinciale plan. Hij komt nog even op de
behandeling in de commissie terug door in de herinnering te roepen dat de GS-woordvoerder
van mening was dat de natuur wel zonder de mens kan maar de mens niet zonder de natuur.-
”Wie zou haar dan moeten bewonderen?”, wil de CDA-fractie toch nog kwijt.  Maar met het
voorliggende natuurbeleidsplan worden niet de problemen van verzuring, vermesting en
verdroging opgelost, waarschuwt de CDA-er. Daarvoor is het provinciaal milieubeleidsplan
nodig, een integraal plan, met een provinciale milieuverordening en andere instrumenten. Het
CDA neemt alvast een voorschot op mogelijke problemen met de financiering: “Niet alles kan
gelijktijdig worden uitgevoerd en er zullen tegen de achtergrond van onafwendbare bezuini-
gingen keuzes gemaakt moeten worden. De vraag is of de financiële inspanning van de
provincie voor de realisering van de tweede fase relatienota en natuurontwikkeling buiten de
bezuinigingsoperatie kan worden gehouden.” Meer winst voor de natuur kan ook gefaseerd
worden bereikt, zo kondigt de CDA-fractie alvast haar standpunt aan.

Naast zorgen over de zwakke financiële basis voor het natuurbeheer, signaleert de  PvdA-
fractie nog een ander probleem met betrekking tot dit Natuurbeleidsplan. Het plan is prachtig, 
meent de PvdA-woordvoerder, maar door dezelfde mensen die dit plan hebben geschreven,
worden in het kader van ander beleid  plannen ontwikkeld die strijdig zijn met het provinciaal 
natuurbeleidsplan. Als voorbeelden worden de plannen voor gasopslag in het gebied Langelo-
Norg genoemd en de plannen om over te gaan tot uitbreiding van grondwaterwinning terwijl
dat vanwege de verdroging enorme negatieve effecten heeft op het natuurbeheer. De PvdA
stelt daarom voor om een tripartiet overleg te starten tussen de waterwinningsmaatschappijen,
de provincie, en natuur- en milieuorganisaties om standpunten uit te wisselen en tot oplossing
te komen. D66 zegt het plan beoordeeld te hebben in het kader van duurzame ontwikkeling:
“Hierbij gaat het erom maatregelen op het ene beleidsterrein geen prioriteit te geven boven
maatregelen op het andere, maar alle maatregelen te toetsen op hun gevolgen voor de lange
termijn.” Het natuurbeleidsplan heeft die beoordeling doorstaan. De woordvoerder is het
voorts eens met keuze van college om meer met overleg en stimulering te werken dan met
regelgeving. Ook de aandacht voor natuursparende landbouw wordt gewaardeerd. Niet alleen
voor de natuur maar ook voor de landbouw is dat de enige kans om te overleven, vindt de
D66-woordvoerder. Net als anderen voorziet ook D66 financiële problemen bij de uitvoering
van het plan: de fractie is bereid daar provinciale middelen bij te leggen. De Groen Links-
woordvoerder maakt zich eveneens zorgen over de financiering maar vindt in tegenstelling
tot D66 dat de milieuvriendelijke land- en tuinbouw wel wat meer aandacht had kunnen
krijgen. De jacht had wat hen betreft helemaal achterwege kunnen blijven. Groen Links
vraagt zich bovendien af in hoeverre het Structuurschema Groene Ruimte van invloed is op de
uitvoering van het Drentse beleid. De fractiewoordvoerder benadrukt achter het afwijzende
standpunt van het IPO over het Structuurschema Groene Ruimte te staan. 

Het GPV vestigt de aandacht op de status van het plan: het plan is sectoraal, het staat beleids-
matig een trapje lager dan het streekplan, het waterhuishoudingsplan en het provinciaal
milieubeleidsplan. Maar het plan is van wezenlijk belang voor al het beleid dat over landbouw
en natuur gaat, zo vindt de GPV-woordvoerder onder verwijzing naar de bestaande spanning-
en tussen landbouw en natuur. Het GPV is voorstander van een geïntegreerde land- en tuin-
bouw “dus een land- en tuinbouw waarbij van minder meststoffen, minder bestrijdingsmidde-



179

len en minder energie gebruik wordt gemaakt - met een mozaïek van hoogwaardige produk-
ten, in samenhang en harmonie met waardevolle natuur- en landschapsstructuren.” De GPV-
woordvoerder waarschuwt het college om zich niet teveel af te zetten tegen het Structuursche-
ma Groene Ruimte. Natuurlijk leiden het Groenfonds en de voorgestelde Gemeenschappelijke
Uitvoeringsdienst er toe dat decentralisatie van landinrichting en natuurbeleid een farce
wordt. Maar het gaat hier om een PKB en er staan ook goede dingen in het Structuurschema:
het is voor het eerst dat op een geïntegreerde manier landbouw, natuur en openluchtrecreatie
bij elkaar worden gebracht. Het GPV wil van het college weten of de onderhandelingen
tussen het IPO en het Rijk over het structuurschema al tot iets hebben geleid.

In eerste termijn gaat de woordvoerder van GS systematisch in op vragen en opmerkingen
over de jacht, de financiën, de grondwaterwinning en het Structuurschema Groene Ruimte.
Wat betreft de jacht dient het college van GS zelf een amendement in, waarbij in een onderd-
eel het woord jagen door het woord stroperij wordt vervangen,  om misverstanden uit de weg
te ruimen. Voor het overige blijft het college bij zijn standpunt over de jacht, temeer omdat er
in januari een nieuwe jachtwet komt die in het verlengde ligt van het standpunt van het
college: in de EHS geldt het nee, tenzij principe, in landbouwgebieden geldt het ja, mits
principe. Natuurlijk beslist de grondeigenaar, zegt de GS-woordvoerder, “maar dit is onze
visie”. Wat betreft de financiering kondigt het college aan volgend jaar met een voorstel te
komen om van 1994 t/m 1996 jaarlijks gemiddeld 1,6 miljoen te voteren voor aankoop van
gronden in het kader van de eerste fase relatienotabeleid. Want zoveel mogelijk van de
aangeboden gronden moeten  binnen de EHS worden aangekocht om de uitvoering van het
Natuurbeleidsplan veilig te stellen. Aankopen in het kader van de tweede fase relatienotabe-
leid worden voor 100% gefinancierd uit convenantsgelden met het rijk. Dat betekent dat
Drenthe van 1994 t/m 1996 20 miljoen krijgt voor de aankoop van gronden. Uitgaande van f
20.000,- tot f 25.000,- per hectare is dat dan 800 hectares. Daarmee  is een goede aanzet
gegeven aan de uitvoering van het Provinciaal Natuurbeleidsplan, en wordt de EHS optimaal
beveiligd, legt de gedeputeerde uit.. Daarna is het rijksgeld voor de tweede fase op:  “We
hebben de staatssecretaris niet om meer geld gevraagd maar om het naar voren halen van die
gelden, omdat in Drenthe veel gronden worden aangeboden en wij het ijzer willen smeden als
het heet is. De staatssecretaris heeft gezegd dat wanneer wij het volgend jaar de tweede fase
begrensd hebben en er concreet gronden worden aangeboden, hierover met hem te spreken
valt.” De GS-woordvoerder concludeert dat er eind volgend jaar een evaluatie kan komen
over het groene natuurbeleid van Drenthe. 

Op het voorstel van de PvdA over grondwaterwinning, antwoordt de gedeputeerde dat in het
plan in feite staat dat door het verlenen van een vergunning voor grondwaterwinning opdracht
wordt gegeven onderzoek te doen naar mogelijkheden tot het gebruik van oppervlaktewater.
Naast het winnen van oppervlaktewater uit de Drentse Aa en het winnen van grondwater uit
de daarbij gelegen gronden, zal het gemeentelijk waterleidingbedrijf Groningen (dat ook
Eelde verzorgt) overgaan op een derde manier van waterwinning, nl. infiltratiewinning . Het
infiltratiewinnen bestaat uit het injecteren van water in de grond om het na een tijd weer op te
pompen. Voor dat doel heeft het waterleidingbedrijf 60 hectares landbouwgrond gekocht.
“Het Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Groningen heeft veel kennis waarvan wij gebruik
kunnen maken voor de eventuele winning van oppervlaktewater uit de Hunze”, zo sluit de
woordvoerder van GS dit onderdeel af,  “maar het  Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Gro-
ningen meent dat dat niet eenvoudig zal zijn.” Maar overleg komt er, dat zegt hij toe. Inder-
daad zijn GS niet enthousiast over het Structuurschema Groene Ruimte, zegt de gedeputeerde
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in antwoord op de opmerkingen van Groen Links en het GPV maar GS gaan gewoon  op een
heel praktische manier met de directeur van landbouw, natuur en openluchtrecreatie de
verplichte visie ontwikkelen. Wel vraagt de GS-woordvoerder zich af wat de meerwaarde 
van het Structuurschema is voor Drenthe.  Het Structuurschema is, volgens hem, vooral
toegespitst op nieuwe woorden als ‘waardevolle cultuurlandschappen’. Maar het provinciaal
beleid staat in het streekplan en provinciaal natuurbeleidsplan:  “Als het gaat om het uitvoeren
van natuurbeleid dat landelijk is vastgesteld vinden wij het merkwaardig dat nu ineens met
een nieuw plan met nieuwe woorden wordt gekomen. Laten we toch eerst afmaken waarmee
we bezig zijn. Zonder die structuurnota’s komen we er ook best.”

In tweede termijn hebben de meeste fracties alleen nog lovende opmerkingen en trekt de 
OPD het voorbehoud ten aanzien van de jacht in. Alleen de fractie van het GPV dringt er bij
GS op aan het Structuurschema niet weg te gooien, ook omdat er geld mee is gemoeid. Voor
de Waardevolle Cultuurlandschappen worden miljoenen uitgetrokken, zo waarschuwt de 
woordvoerder, dat geld moeten wij niet missen. Daarmee zijn GS het eens: “Als er gelden aan
vastzitten, zijn wij natuurlijk wel de laatsten om te zeggen dat we niet meer meedoem.”

Daarna wordt het Provinciaal Natuurbeleidsplan vastgesteld zonder hoofdelijke stemming.

17 december 1992 bericht de  Drentse Courant over de behandeling van het provinciaal
natuurbeleidsplan in de staten.  Vermeld wordt dat de discussie ging over de toekomst van
de waterwinning: grondwater- of oppervlaktewaterwinning. De krant maakt melding van
het PvdA-initiatief om een tripartiet overleg in het leven te roepen en het instemmende
antwoord van de gedeputeerde inclusief het verhaal over infiltratiewinning. Maar het
artikel opent met de kop dat GS verdeelt is over grondaankoop. Vijf van de zes collegele-
den willen in de jaren 1994 - 1996 jaarlijks 1,6 miljoen uittrekken voor aankoop van
landbouwgronden ten behoeve van natuurontwikkeling. Het verhaal van de gedeputeerde
over het beschikbaar stellen van gelden en de bijdrage van staatssecretaris Gabor en het
aantal ha’s dat kan worden gekocht, wordt bijna letterlijk overgenomen. Het bericht dat de
CDA-gedeputeerde dat bedrag te hoog vindt, gezien de financiële positie van de provincie,
is nieuw.
(Verslag)

In dezelfde krant geeft ‘een onzer statenverslaggevers’ de CDA-gedeputeerde de ruimte
om zijn standpunt toe te lichten. Hij vindt het niet verantwoord om 1,6 miljoen voor aank-
oop van cultuurgronden uit te trekken. Dat leidt over 3 jaar tot een begrotingslast van een
half miljoen. De statenverslaggever bericht dat de andere gedeputeerden het wel verant-
woord vinden want als Drenthe dat geld op tafel wil leggen, en daarover moeten de staten
nog beslissen, dan doet het rijk er 20 miljoen bij zodat er 800 hectares kunnen worden
aangekocht. Het artikel besluit met de mededeling dat de staten vierkant achter het provin-
ciaal natuurbeleidsplan staan. Het CDA vindt het een ‘prachtig plan’ en PvdA en D66 zijn
enthousiast maar vinden het jammer dat het plan op onderdelen strijdig is met andere
plannen van de provincie. (Achtergrond)

In een kort berichtje schrijft de Drentse Courant, eveneens op 17 december 1992, dat de 
VVD-fractie tijdens de behandeling van het provinciaal natuurbeleidsplan, GS maande
zich niet teveel met de jacht te bemoeien omdat dat de zaak is van de grondeigenaren. Ook
schrijft de krant dat de PvdA aandacht vroeg voor de moord op roofvogels bij Roden.
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Volgens GS had de KNJV hier geen weet van: “Hier is geen sprake van jagers maar van
stropers.”
(Verslag)

In dezelfde krant weer een kort berichtje over de behandeling van het provinciaal natuur-
beleidsplan in de staten. Er wordt gememoreerd dat een Drentse CDA-er tijdens de behan-
deling van het provinciaal natuurbeleidsplan een Groningse gedeputeerde met een roofvo-
gel vergelijkt. Het proefballonnetje van GS van Groningen om Noord-Drenthe te ruilen
voor een deel van Zuidoost-Groningen valt verkeerd bij het CDA. De CDA-er zegt niet van
zulke ideeën uit de losse pols te houden Het citaat van de CDA-er staat letterlijk in de
krant..
(Verslag)

18 december 1992 maakt de Drentse Courant melding van een stroom van verontruste
reacties op het ontwerp-waterhuishoudingsplan van de provincie dat ter inzage ligt. 280
inspraakreacties zijn binnengekomen, waarvan 200 afkomstig zijn van boeren. Honderd
reacties betreffen de vrees dat de provincie paal en perk zal stellen aan beregening van
landbouwgronden. De krant laat een woordvoerder van de provincie vertellen dat het
daarmee niet zo’n vaart zal lopen. Andere kritiek is gericht op plannen om plaatselijk de
grondwaterstand te verhogen; dat zou betekenen dat boeren pas later in het voorjaar het
land op kunnen. Positieve reacties zijn binnengekomen van waterschappen en gemeenten.
De milieubeweging vindt dat het plan op sommige punten niet ver genoeg gaat.
(Nieuwsbericht)

In dezelfde krant van 18 december 1992 bericht Wim Langejan dat de provincie intern al
bezig is met een streekplanwijziging voor gasopslag in de gemeente Norg. Maar volgens
een provinciaal woordvoerster betekent dat niet dat het provinciebestuur al een standpunt
heeft ingenomen. Het zou gaan om voorbereidende werkzaamheden om tijdverlies te
voorkomen wanneer er een beslissing is genomen over de gasopslag. Een GPV-statenlid
wordt geciteerd die zegt dat daarover in de staten nog een stevig robbertje gevochten zal
moeten worden. Hij zegt zelf nog geen standpunt te hebben ingenomen. Omdat de plannen
voor de gasopslag zullen leiden tot oprichting van een groot aantal installaties vlakbij
Langelo in een waardevol landschap, aarzelen veel provinciale politici, schrijft Langejan.
Een PvdA-statenlid wordt geciteerd die zegt dat de presentatie van de NAM zijn twijfels
niet heeft kunnen wegnemen en in eerste instantie meent dat de ingrepen te groot zijn voor
het landschap. Een CDA-statenlid vindt dat de gemeenteraad van Norg eerst aan zet is en
dat niet de indruk moet worden gewekt als zou de provincie al een standpunt hebben
ingenomen. Zelf heeft hij nog geen standpunt maar hij  is niet bij voorbaat negatief over de
plannen. Ook een D66-statenlid heeft nog geen standpunt en vindt dat de NAM heel
zorgvuldig te werk gaat. Een Groen Links statenlid heeft grote twijfels maar wil zich eerst
uitgebreid laten informeren voordat ze een definitief standpunt inneemt. Tot slot maakt
Langejan melding van de vrijwillige milieu effect rapportage van de NAM en van de door
de NAM gepresenteerde maquette, die ook op statenleden grote indruk zou hebben ge
maakt, en van de huis-aan-huis verspreiding van een brochure van de NAM over de
gasopslag. 
(Achtergrond)



182

Op 19 december 1992 maakt de Drentse Courant melding van de aankoop van een land-
bouwbedrijf met veertig hectares grond in het buurtschap Oude Willem, waardoor Staats-
bosbeheer nu de helft van de beschikbare gronden in bezit heeft, die nodig zijn voor het
natuurbeleidsplan in Zuidwest Drenthe. De aankoop is ook van groot belang voor het
toekomstige Nationaal Park Het Drens Friese Woud, schrijft de krant. Twee jaar geleden
is begonnen met de verwerving van de 310 hectares die voor de inrichting nodig zijn.
Daarvoor wordt 25 jaar uitgetrokken. Dat nu al de helft van de benodigde grond is aang-
ekocht, is volgens betrokkenen, te danken aan de nuchterheid van de boeren die beseffen
dat het tij niet meer is te keren.  De voormalige eigenaren van het landbouwbedrijf waren
verklaard tegenstander van het Nationaal Park en hadden gemakkelijk nog twintig jaar
door kunnen boeren. Zij hebben daarvan vrijwillig afgezien om een toekomst voor hun
zoons veilig te stellen; ze gaan naar Canada om daar een melkveehouderij te beginnen. 
(Nieuwsbericht)

14.4 Samengevat

Kwantitatieve analyse
Van de twee hier vermelde statenvergaderingen wordt er een verslagen; de vergadering over
het provinciaal natuurbeleidsplan. Op 17 december 1992 verschijnen er drie artikelen in de
Drentse Courant met een verslag over die statenvergadering. Daarnaast verschijnen er 7
artikelen in de bestudeerde periode: drie nieuwsberichten voorafgaand aan de statenvergade-
ring van 2 en 5 november 1992, twee nieuwsberichten en twee achtergrondartikelen na de
vergadering van 16 december 1992.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming daar-
over in de staten;
b. niet alleen de woordvoerders van collegepartijen aan het woord komen maar ook die van
oppositiepartijen;
c. in het verslag geen meningen worden gegeven door de schrijver.
Ad a. In de verslagen wordt niet het genomen besluit en de meningsvorming daarover

beschreven;
Ad b. In de verslagen komen de woordvoerders van niet-collegepartijen niet aan bod;
Ad c. De schrijver geeft geen mening.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer er meer dan één perspectief aan bod komt
of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

Alleen in het nieuwbericht van 18 december worden naast negatieve, ook positieve
reacties op het ontwerp-waterhuishoudingsplan vermeld. De andere nieuwsberichten
gaan uit van één perspectief of van één zegsman  of -vrouw.

Het achtergrondartikel is zo objectief mogelijk wanneer er meer dan één perspectief aan bod
komt of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

Beide achtergrondartikelen hanteren meer dan één perspectief. In het artikel van 17
december wordt de opvatting van een gedeputeerde gezet tegenover die van de rest
van het college. In het artikel van 18 december komen verschillende opvattingen
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over de gasopslag aan bod.



157 In het herziene ontwerp wordt uitgegaan van de mede-verantwoordelijkheid van de
doelgroepen die met het bodembeschermingsbeleid te maken hebben. Dat resulteert
in de uitvoering van het stimuleringsbeleid voor bodembeschermingsgebieden. Dat
houdt in dat met geld van het rijk en de provincie gezamenlijk projecten kunnen
worden opgezet.
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Hoofdstuk 15 Drenthe en de EHS: 1993

15.1 Bestuurlijk gezien

30 juni 1993 verschijnt het structuurschema Groene Ruimte deel III, het Kabinetsstandpunt.

15 juli 1993 bereiken de ministerraad en het IPO een akkoord over de Decentralisatie-Impuls
dat door de verschillende staten wordt bekrachtigd.

Op 29 sept. 1993 wordt het Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden Drenthe ter
goedkeuring aan de staten voorgelegd. Aan de behandeling van dit voorstel in de staten is het
nodige voorafgegaan. In 1989 werd een ontwerp-intentieprogramma bodembeschermingsge-
bieden ter inzage gelegd. Er bleek geen draagvlak voor te zijn en daarom werd besloten met
een gewijzigd ontwerp te komen dat zo breed mogelijk gesteund zou moeten worden. Nadat
op 12 januari 1993 een herzien157 ontwerp-intentieprogramma bodembeschermingsgebieden
door GS was vastgesteld, konden schriftelijke reacties op het ontwerp worden gegeven en
hield het provinciaal bestuur zes voorlichtingsbijeenkomsten in verschillende delen van
Drenthe. Het ontwerp werd op 4 juni 1993 in de betreffende statencommissies besproken en
op 13 juli 1993 nam het college wijzingsvoorstellen over in het Intentieprogramma bodembe-
schermingsgebieden Drenthe (Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden) Als staten-
stuk 186 werd dit gewijzigde ontwerp-Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden aan
de staten aangeboden.  

De wijzigingen zijn deels procedureel en deels inhoudelijk van aard. De procedurele wijzi-
gingen hebben te maken met de inwerking treding van de Wet Milieubeheer en de op handen
zijnde provinciale milieuverordening. De inhoudelijke wijzigingen hebben betrekking op het
Eelder- en Peizerdiep (de herinrichting Roden-Norg) en op het Hunzedal.  Wat betreft de
herinrichting Roden-Norg, bericht het college aan de staten dat er geen overeenstemming is
bereikt met de landinrichtingscommissie over de begrenzing van het gebied dat onder het
bodembeschermingsregime zou moeten vallen. Daarom is door het college van GS de begren-
zing van het bodembeschermingsgebied gewijzigd.  De wijzigingen zijn op de kaart gearceerd
weergegeven. Het bodembeschermingsbeleid zal niet gelden voor dit gearceerde gebied, maar
volgens het college kan bij de vaststelling van het provinciaal milieubeleidsplan de status van
het gearceerde gebied opnieuw worden bekeken. In de statenvergadering is die arcering een
belangrijk onderwerp van discussie. De tweede inhoudelijke wijziging gaat over het Hunze-
dal. Er is geen draagvlak om het Hunzedal als bodembeschermingsgebied aan te wijzen,
constateert het college, en dat is dus ook niet gebeurd. Het beleid dat nu wordt gevoerd,
namelijk het aanwenden van stimuleringsgelden, kan gewoon worden voortgezet omdat het
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Hunzedal wel als aandachtsgebied is aangegeven. Tenslotte bericht het college de staten
schriftelijk, dat het college hierover overleg heeft gevoerd met de georganiseerde landbouw
en het landbouwschap en dat het college van plan is nadere afspraken met de landbouw vast
te leggen in een convenant.

Op 21 september 1993 stuurt het college nieuwe wijzigingsvoorstellen in de vorm van
statenstuk 186a naar de staten. Het belangrijkste punt betreft het achterwege laten van de
arcering in het gebied Roden-Norg. Volgens het college zijn er in 1991 afspraken gemaakt
met de landinrichtingscommissie om de begrenzing van het bodembeschermingsgebied af te
stemmen op de begrenzing van het landinrichtinsplan Roden-Norg. Omdat in het ontwerp
(statenstuk 186) ruimte werd gegeven voor inspraak over wat in het herinrichtingsplan
Roden-Norg nog moet worden beslist, is er bij de landbouw onrust en onzekerheid ontstaan.
Door de arcering te schrappen, wil het college die onrust weg nemen en duidelijk maken dat
afspraken worden nagekomen. Het gaat om een gebied van 700 ha waarvan een deel is
aangewezen als beheersgebied in het kader van de Relatienota en een deel is bestemd voor
natuur- en landschapsontwikkeling. De 700 ha is gelegen binnen zone 3 van het streekplan
(dat wil zeggen dat inrichtingsmaatregelen afgestemd dienen te worden op behoud, herstel en
ontwikkeling van natuur, landschap, cultuurhistorie en reliëf. Maar ook dient rekening te
worden gehouden met landbouwkundig gebruik). De inrichtingsmogelijkheden voor de
landbouw variëren dus, in sommige gebieden kunnen nog (landbouwkundige) verbeteringen
worden aangebracht in andere niet. Bovendien, zo schrijven GS, staan in het herinrichtings-
plan een groot aantal maatregelen en voorzieningen ten behoeve van bescherming van natuur
en milieu. Daarom hoeven die gebieden niet langer meer gearceerd te worden. Wel blijft daar
het stimuleringsbeleid van kracht. 

15.2 Aandacht voor het Hunzedal

In de Drentse Courant staat op 30 juni 1993 een bericht van ‘onze statenverslaggever’.
Hij verslaat het bezoek van Biggelaar, van de stichting natuur en milieu, bij de milieuraad
in Drenthe. Biggelaar vindt de nota 2000 van het provinciaal bestuur bekend voer. Econo-
mische groei krijgt het primaat. “Ook in Drenthe hangt het milieu er maar een beetje bij ...
Economische groei moet ter discussie worden gesteld. ...Als je de laatste milieuverken-
ningen leest van het RIVM, slaat de schrik je om het hart.“ Dat wordt beaamd door Maas,
hoofd bureau toekomstverkenningen van het RIVM: “Tal van reducties blijven achter bij
de doelstellingen. ..... Er kan zelfs een tijd komen dat de opbrengst van economische groei
wegvalt tegen de milieukosten. ... “ Biggelaar vindt dat GS van Drenthe andere keuzen
zouden moeten maken en het beleid over een andere boeg zouden moeten gooien.
Borghmans IMK-Noord zegt in reactie dat zijn leden open staan voor milieuvriendelijke
productie maar de ernst van de situatie moet ook niet overdreven worden.  
(Nieuwsbericht)

Op 30 juni 1993 staat het  Waterhuishoudingsplan Drenthe op de agenda van de staten, die
in hun beraadslagingen daar meer tijd en aandacht aan besteden dan aan het provinciaal
natuurbeleidsplan. De PvdA-woordvoerder zegt het een buitengewoon belangrijk plan te
vinden dat een keerpunt in het waterbeleid betekent. Waterconservering, peilverhoging en
zuinig omgaan met grondwatervoorraden, moeten Drenthe voor verdere verdroging behoeden
en verhinderen dat er nog meer van “onze toch  al geslonken natuurgebieden en beekdalen



158 Daarbij verwijst de woordvoerder naar Milieuverkenningen III van het ministerie
van VROM.

159 De tekst in de nota van wijzigingen luidt: 
“Binnen de aan het freatisch grondwater toegekende functies wordt gestreefd naar de
optimale grondwaterstanden voor de met de functie corresponderende vormen van
grondgebruik. Hierbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke conservering van
gebiedseigen water”. 
De tekst uit het Waterhuishoudingsplan die nu weer wordt voorgesteld , is:
“Bij het reguleren van de oppervlaktewaterpeilen en de daarvan afhankelijke grond-
waterstanden wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke stand als de functie van het
waterhuishoudkundig systeem toelaat”.
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met hun karakteristieke flora en fauna verloren gaan - nog onlangs werd bekend hoezeer de
weidevogelstand in Drenthe achteruit is gegaan158 - en de problemen op het Drents plateau
nog groter worden.” De PvdA-fractie vindt de later verschenen nota van wijzigingen een
afzwakking van het oorspronkelijke plan. Samen met de fracties van GPV, D66, Groen Links
en de OPD dient de PvdA daarom een amendement in, om de tekst uit het Waterhuishou-
dingsplan over verhoging van het peil van het grond- en oppervlaktewater te handhaven.159 De
PvdA kondigt tevens aan een amendement van D66 te zullen ondersteunen en spreekt haar
zorg uit over de keuzes die gemaakt zijn voor het Hunzegebied. De PvdA wil dat de potenties
van het Hunzegebied bewaard blijven maar vreest dat dat niet zal lukken als het grondwater in
het gebied de landbouwfunctie krijgt. Hoe kunnen dan de natuurwaarden in de beekdalen
worden ontwikkeld? De PvdA-woordvoerder deelt alvast mee dat zijn fractie een motie van
Groen Links daarover zal ondersteunen. Overigens complimenteert de woordvoerder  het
college met de door hen verzorgde voorlichting die, in tegenstelling tot de voorlichting door
de georganiseerde landbouw, wel objectief was. De OPD-woordvoerder herhaalt dat er in
Drenthe grote discrepantie bestaat tussen de belangen van de natuur en de belangen van de
boeren.  In zijn fractie worden dan ook discussies gevoerd met als uitersten: “zet alle land-
bouwbedrijven maar in gebieden die niet door kwelwaterstromen worden doorsneden” en “ik
ben boer en heb mijn bedrijf in een beekdal en nu word ik geconfronteerd met verstopte
draineringsbuizen en mag ik nu wel op eigen kosten mijn drainage verbeteren.” De OPD
ondersteunt het plan in de oorspronkelijke vorm en heeft daarom moties en amendementen
mee-ondertekend die die strekking hebben. 

De VVD-woordvoerder gaat in op de achtergrond van de nieuwe, noodzakelijke ontwikke-
lingen die tot het Waterhuishoudingsplan hebben geleid en op de kwestie van het draagvlak.
Het na-oorlogse Nederlandse landbouwbeleid was gericht op een optimale opbrengst, zo roept
hij in herinnering. Vanaf 1960 werd onder invloed van de EG de landbouw gestimuleerd tot
intensivering: een grotere produktiviteit op een kleiner grondgebied. Daarop waren de inves-
teringen van de boeren dan ook gericht. Eind jaren zeventig brak het inzicht door dat een te
intensief grondgebruik problemen voor het milieu oplevert en na ongveer 10 jaar is dit inzicht
omgezet in tal van beleidsplannen: NMP, NMP+, NBP, Structuurnota Landbouw, Derde nota
op de Waterhuishouding enz. “ Het is een inhaalrace” , zegt de woordvoerder, “waarbij met
name de landbouw beperkingen opgelegd krijgt om de bestaande milieuproblemen op te
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lossen. Gelet op deze geschiedenis, of liever gezegd op deze stapeling van plannen, vindt de
fractie van de VVD het begrijpelijk dat er vanuit de landbouw zo ongerust is gereageerd.”  De
VVD-fractie wil daarom na de eerste periode een evaluatie van het plan met o.a. als ijkpun-
ten: de effecten op het milieu, de mate van verdroging of vernatting, de effecten op de sociaal-
economische situatie en de mate van lastenverzwaring.  Het CDA maakt zich vooral zorgen
over de kosten van de uitvoering en over de sociaal-economische gevolgen van het plan. GS
moeten daar niet bagatelliserend over doen, vindt de woordvoerder. “De kosten worden op de
burger verhaald”, we leven in een samenleving waarin we de rekening op voorhand graag
doorschuiven naar een andere partij. ..... Het zou ons passen wanneer wij uitspraken dat er wel
gevolgen zijn, zeker in samenhang met andere plannen. Integraal waterbeheer, duurzame
productie en het veilig stellen van natuur en landschap kosten de burger geld. Het vergt
aanpassing van de productie door de boeren.” Omdat, volgens de CDA-woordvoerder, het
plan recht doet aan de idee van rentmeesterschap is het verantwoord om de mensen in Dren-
the “of het nu boeren, burgers of buitenlui zijn”, die financiële offers wel te vragen. 

De D66-woordvoerder maakt duidelijk hoe belangrijk het plan voor Drenthe is: “Deze stap is
vooral een belangrijke, gelet op de ligging van Drenthe, met zijn plateau en de daarvan
afvoerende beken naar de lager gelegen beekdalen, waarvan de waterhuishouding van zeer
grote betekenis is voor zowel het natuurlijk voortbrengend vermogen ten behoeve van de
landbouw als de waarden van natuur, milieu en landschap.” Samen met de fracties van de
PvdA, Groen Links, het GPV en de OPD, dient D66 een amendement in met als strekking dat
in de nota van wijzigingen een te ruime tegemoetkoming wordt geboden om mogelijke
nadelige gevolgen van maaivelddaling door oxydatie en klink op te vangen. Een dergelijke
ruime compensatie kan, volgens het amendement, schade betekenen voor natuurgebieden. De
GPV-woordvoerder vindt net als andere fracties de nota van wijzigingen overbodig. Hij
vestigt de aandacht op het Hunzedal waaraan in een volgende planperiode meer aandacht
moet worden besteed omdat in het Hunzedal sprake is van een grote potentiële kwel, die nu
nog  regelrecht wordt afgevoerd. Om de positie van het GPV duidelijk te maken, gebruikt de
woordvoerder een citaat uit het Waterhuishoudingsplan van de provincie Groningen: “Moest
vroeger vooral de mens tegen het water worden beschermd, nu moet ook het water tegen de
mensen worden beschermd.” Groen Links meent dat in zijn algemeenheid natuurherstel en
natuurontwikkeling niet overal plaats vindt waar dat volgens Groen Links wel zou moeten.
Daarmee wordt door Groen Links vooral de EHS bedoeld. Er zou, volgens de woordvoerster, 
binnen de EHS aan veel meer oppervlaktewater een natuurfunctie van het hoogste niveau
moeten worden toegekend. De fractie is teleurgesteld over de afzwakking van voornemens in
de nota van wijzigingen. Het haalbare en niet het noodzakelijke lijkt het beleid van het
college te bepalen. De woordvoerster voegt daaraan toe dat de beekdalen van de Hunze, het
Oude Diep, en het Loo- en Drostendiep natuurwaarden kennen die ook in het streekplan en in
het provinciaal natuurbeleidsplan zijn vastgelegd maar  die in het waterhuishoudingsplan niet
worden ondersteund. Daarom wordt samen met de fracties van de PvdA, het GPV en de OPD
een motie ingediend waarin het college van GS wordt gevraagd in de komende planperiode
een voorstel uit te werken waarbij de natuurwaarden van die beekdalen wèl waterhuishoud-
kundig worden ondersteund. 

In eerste termijn antwoordt de woordvoerder van GS op de kritiek met betrekking tot de
nota van wijzigingen: “Wij zijn tot de conclusie gekomen dat sommige zaken wellicht scher-
per geformuleerd hadden kunnen worden, maar dat het bereikte compromis voldoende kleur
heeft om ermee voor de dag te komen.” Vervolgens zegt hij de VVD-fractie toe dat bij de 
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eerstkomende evaluatie milieu- sociaal-economische effecten aandacht zullen krijgen.
Het eerste amendement van de PvdA neemt hij over met als argumentatie dat het verschil
tussen maximaal en optimaal voer voor exegeten is en dat GS dat niet zijn. Bij het amende-
ment van D66 over een te ruime compensatie bij maaivelddaling, is het commentaar: “Bij
klink of oxidatie zakt de bodem wat in elkaar, Als dat gebeurt en er ligt een slootje naast en
het slootje staat bijna vol water, dan wordt het hele gebied nat; een kind kan dat begrijpen.
Als dit in een landbouwgebied gebeurt, zeggen de landbouwers dat het waterpeil in het slootje
verlaagd moet worden. Dat is logisch want anders krijgen ze alleen maar natte voeten op het
land. Wie heeft er bezwaar tegen zo’n peilverlaging in agrarisch gebied? ....... In natuurgebie-
den zijn we voorzichtiger. Na de inspraak zijn we met een tekstwijziging gekomen. En nu
zeggen we over oxidatie in natuurgebieden dat als er een slechtere situatie ontstaat voor
grondgebruikers, dat dan het uitgangspunt voor die situatie wordt  heroverwogen. Als zo’n
situatie zich voordoet, moeten we ter plekke gaan kijken, met de commissie en pas daarna
besluiten wat te doen.”  De gedeputeerde vindt daarom dat de deur op een kleine kier moet
worden gehouden en dat het amendement moet worden ingetrokken.  De GS-woordvoerder
neemt tenslotte de motie over onderzoek naar het Hunzedal over. 

In tweede termijn komen de fracties van D66 en het GPV terug op het amendement over
compensatie bij maaivelddaling. De woordvoerders zijn het niet eens met de beantwoording
van de gedeputeerde. Zij willen in natuurgebieden niet de deur op een kier houden maar juist
de deur dichtgooien. Wat bij landbouw wel mag, moet bij natuurgebieden niet mogen, is hun
standpunt. De GS-woordvoerder blijft bij zijn standpunt: ook bij natuur wil het college van
GS de deur op een kiertje houden. De gedeputeerde belooft de staten te raadplegen als er
compensatie wordt gevraagd, zodat de staten kunnen besluiten of er wel of niet compensatie
wordt gegeven.

Bij de stemmingen wordt het amendement van de PvdA over verhoging van het peil van het
grond- en oppervlaktewater, dat door het college is overgenomen,  met algemene stemmen
aangenomen. Het amendement dat door D66 is ingediend over compensatie bij maaiveldda-
ling en dat door het college wordt afgeraden, wordt met handopsteken aangenomen (26 : 23).
De motie over onderzoek in het Hunzedal, die eveneens door het college is overgenomen,
wordt met algemene stemmen aangenomen. Vervolgens wordt geamendeerde plan aangeno-
men.

Op 1 juli 1993 wordt in de Drentse Courant de statenvergadering van de dag ervoor
verslagen. Het verslag wordt door de schrijver in een historische context gezet. De staten
hebben er vier jaar over gedaan om een Waterhuishoudingsplan vast te stellen maar nu
bindt Drenthe dan ook de strijd aan tegen de verdroging. In die 4 jaar stonden natuur- en
milieuorganisaties lijnrecht tegenover boeren en standsorganisaties met als kern: is de
verhoging van het waterpeil wel of niet schadelijk voor de landbouw. De schrijver consta-
teert dat de statenvergadering een afspiegeling was van die discussie. In het artikel wor-
den het amendement over de klink en de motie over de Hunzelaagte genoemd.
(Verslag)

15.3 “Een lieflijk verleden”

In de statenvergadering van 29 september 1993 vindt de discussie en besluitvorming over het
Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden (statenstuk 186) en de nieuwe wijzigingen
daarin (statenstuk 186a) plaats. De PvdA-woordvoerster herhaalt in het kort, in wat moede-



189

loze bewoordingen, de geschiedenis. Vervolgens gaat zij in op het Hunzedal, de herinrichting
Roden-Norg en het voorgenomen convenant van GS met de landbouw. De Wet bodembe-
scherming is al in 1987 in werking getreden en  nu vindt dan eindelijk besluitvorming plaats.
De bodem van Drenthe, die zowel in natuurlijke als archeologische zin bijzonder is, wordt
ernstig bedreigd: de richtwaarde van de EG voor nitraat in het   grondwater wordt veelvuldig
overschreden. Ook de richtwaarde van het eigen waterleidingsbesluit dat veel soepeler is dan
de EG-richtlijn, wordt in 10% van de gevallen overschreden, vertelt de woordvoerster.
“Gegevens over de bedreiging van onze bossen en natuurgebieden zijn zodanig dat wij ons
eigen provinciaal natuurbeleidsplan binnenkort kunnen zien als een optimistische beschrij-
ving van een lieflijk verleden, tenzij ons bodembeleid slaagt.” Die onrustbarende situatie was
ook bekend toen GS in oktober 1990 het eerste ontwerp-Intentieprogramma bodembescher-
mingsgebieden vaststelden, meent de PvdA. Dat ontwerp riep bij boeren een storm van
protest op. Maar de fractie van de PvdA vindt dit herzien ontwerp-Intentieprogramma bodem-
beschermingsgebieden erg mager. Het Hunzedal bijvoorbeeld was wel in het Intentieprogram-
ma bodembeschermingsgebieden van 1990 opgenomen. Nu is het er uit verdwenen vanwege
een gebrekkig draagvlak. Maar bij de vaststelling van het waterhuishoudingsplan hebben de
staten vastgelegd dat er in het Hunzedal actuele natuurwaarden zijn.  De PvdA betreurt het
daarom dat geen enkel gebied in het Hunzedal als bodembeschermingsgebied is aangewezen.
Want als een stukje van het Hunzedal zou zijn aangewezen, kan immers het instrument
stimuleringsbeleid worden ingezet voor het hele Hunzedal, meent de woordvoerster.

De PvdA-fractie zegt verrast te zijn door insprekers die dreigden uit de landinrichtingscom-
missie te stappen wanneer GS zouden vasthouden aan de voorstellen betreffende Roden-Norg,
zoals verwoord in statenstuk 186. Iedereen is het er over eens dat de landinrichting zo snel
mogelijk moet worden uitgevoerd.  Maar dat moet wel in goede volgorde gebeuren. Eerst
moet het landinrichtingsplan er liggen en daarna moet bekeken worden of de gearceerde
gebieden bodembeschermingsgebied moeten worden. Tot zolang blijven ze stimuleringsge-
bied. Statenstuk 186a geeft geen onderbouwing om tot een wijziging van dat standpunt te
komen en het college moet dat statenstuk intrekken, eist de PvdA-fractie om vervolgens in te
gaan op wat fatsoenlijk bestuur is. Toezeggingen of afspraken waarvan de reikwijdte niet
bekend is, moeten kunnen terugkomen bij de definitieve besluitvorming. Dàt is geloofwaardig
bestuur, bitst de woordvoerster. De staten zijn verantwoordelijk voor de samenhang van
streekplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan. Herinrichtings-plannen zijn uitwer-
kingen daarvan. De PvdA-fractie vindt het convenant maar een merkwaardige constructie,
waarvan de effectiviteit in twijfel kan worden getrokken omdat een convenant met landbouw-
organisaties niet bindend is voor een individuele boer.  Het is mooi dat het landbouwschap
wil meewerken aan het stimuleren van zorgvuldiger en waar mogelijk beperkter gebruik van
mest en gewasbeschermingsmiddelen. “Maar welke middelen heeft het landbouwschap om de
individuele landbouwers te binden?” De PvdA-woordvoerster vindt kortom het Intentiepro-
gramma bodembeschermingsgebieden een mager plan, ze heeft twijfels over de uitvoerbaar-
heid van het convenant, ze wil in ieder geval dat een deel van het Hunzedal als bodembe-
schermingsgebied wordt aangewezen en ze heeft geen behoefte aan statenstuk 186a.

15.4 Draagvlak en “ niet boerende burgers”

De woordvoerster van Groen Links stelt de relevantie van het bodembeschermingsplan aan
de kaak. Volgens de fractie kan een goed bodembeschermingsbeleid alleen van de grond
komen in combinatie met een ander landbouwbeleid omdat  landbouw de grootste gebruiker



160. De gedeputeerde zei in de betreffende commissievergadering dat bij het herinrich-
tingsplan Roden-Norg sprake is van 2 tijdpaden. De door de landinrichtingscommis-
sie voorgestelde begrenzing is nog in de inspraak. Daarom stelt het college de defini-
tieve vaststelling van bodembeschermingsgebied uit tot landinrichtingscommissie
klaar is. Op een vraag of het ontwerp-herinrichtingsplan sterk bepalend is voor de
definitieve afbakening van het gebied, antwoordt de gedeputeerde bevestigend. Alle
fracties zijn dan vervolgens van mening dat er niets aan de hand was.
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is van de grond. Landbouw moet niet ten koste gaan van natuur en milieu, noch hier noch in
de Derde Wereld, waarschuwt de woordvoerster: “Geen braaklegging en ter compensatie
elders intensivering, maar een verantwoord gebruik van alle grond, waarbij de productie zal
afnemen en de kwaliteit zal toenemen”. Met een ander landbouwbeleid is het voeren van een
gebiedsgericht bodembeschermingsbeleid nauwelijks nodig. Maar gebeurt dit niet dan wordt
er “bloempottencultuur gecreëerd met verschillende gezonde eilandjes in een overigens zieke
omgeving.” De meerwaarde van het Intentieprogramma bodembescherming ten opzichte van
bestaand beleid is er niet, meent de woordvoerster van Groen Links en omdat het stimule-
ringsbeleid niet is gekoppeld aan regelgeving, blijft vrijblijvendheid over. Draagvlak is een
iets te belangrijk begrip geworden voor GS, vindt Groen Links. In het Hunzedal zou zelfs
geen draagvlak zijn voor vrijblijvende stimulering en daarom laat GS het er maar bij, scham-
pert zij. Dat is wel erg gemakkelijk en bovendien wordt bij draagvlak alleen aan boeren
gedacht, ”alsof er in Drenthe geen niet boerende burgers bestaan die ook belangen hebben als
het om milieubescherming gaat!” Ook met het convenant met de landbouw, is Groen Links
niet gelukkig. 

Wie bestuurt eigenlijk deze provincie gezien statenstuk 186a, vraagt de woordvoerster zich af: 
“Het lijkt erop dat het provinciaal bestuur volledig is overgeleverd aan de landbouworganisa-
ties. De manier waarop deze organisaties tijdens en na de commissievergadering de discussie
onder druk hebben gezet met het dreigement uit ieder overleg te stappen, is naar ons idee ver
beneden peil.” Bovendien is het Intentieprogramma helemaal geen bedreiging voor de land-
bouw want het vastgestelde streekplan bepaalt het beleid, het Intentieprogramma voegt daar
niets aan toe en alle maatregelen zijn ook nog eens gebaseerd op vrijwilligheid, somt de
Groen Linkser op. De vermeende nadelen voor de landbouw zijn puur psychologisch van
aard, analyseert de woordvoerster. “Als je vindt dat het IBP al nauwelijks iets voorstelt en als
je ook vindt dat het college de oren al te veel heeft laten hangen naar de standsorganisaties
dan kun je met statenstuk 186a al helemaal niet uit de voeten.” In statenstuk 186a wordt 700
ha uit Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden gehaald met als argumentatie dat de
geloofwaardigheid van het bestuur in het geding is als gemaakte afspraken niet worden
nagekomen. Dan zijn er of door het college bestuurlijke fouten gemaakt of het verhaal van de
gedeputeerde in commissie-vergadering160 klopt niet, constateert de woordvoerster die alvast
aankondigt  dat Groen Links het niet eens is met onttrekking van 700 ha.

De OPD is het helemaal niet eens met de kritiek van PvdA en Groen Links. De woordvoerder
vindt dat de landbouw belangrijk is in Drenthe en dat de mening van de landbouw daarom 
gewicht mag hebben. Wel vindt hij het jammer dat milieu-organisaties niet participeren in het
convenant. De VVD-fractie is gelukkig met de herziening van het Intentieprogramma bodem-
beschermingsgebieden. Het eerste ontwerp uit 1989 kende  nog verordeningen, dat wil zeggen
opgelegde regelgeving voor grondgebruikers. Daar was veel weerstand tegen en enig draag-



161. Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 29 sept. 1993 ter behande-
ling van het Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden Drenthe
overwegende
- dat dankzij de gevarieerde bodemopbouw in het beekdal van de Hunze aktuele
natuurwaarden aanwezig zijn
- dat de waterleidingmaatschappij de mogelijkheden van oppervlakte waterwinning
onderzoekt
- dat de landbouw in de regio energiek op zoek is naar nieuwe mogelijkheden zoals
onder meer gebleken is bij Agrinova
- dat het grondgebruik op de flanken van het Hunzedal en de dekzandruggen in het
dal een direkte relatie heeft met de kwaliteit van het grondwater
van mening
dat als basis voor de ontwikkelingen op het gebied van oppervlaktewaterwinning,
natuur en een gezonde duurzame landbouw de duurzame instandhouding van de
bodem voorop dient te staan
besluiten
dat op korte termijn en in samenwerking met de doelgroepen een integrale visie voor
het Hunzedal wordt ontwikkeld. In deze visie dient gestreefd te worden naar een
evenwichtige samenhang tussen de sociaal-economische factoren in dit gebied en de
ecologische en hydrologische aspecten. Deze integrale gebiedsvisie zal de grondslag
moeten vormen voor een afweging ten behoeve van de aanwijzing als milieubescher-
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vlak ontbrak. Het plan bleek een papieren tijger en verdween in de prullenbak. Jammer, vindt
de woordvoerder: “Als je bedenkt wat er in de beekdalen al niet beschermd had kunnen
worden wanneer de provincie direct bij de start van het eerste ontwerp-Intentieprogramma
bodembeschermingsgebieden met stimulerende maatregelen was gekomen, kom je tot de
conclusie dat veel tijd en geld hadden kunnen worden bespaard. Voor de Drentse samenleving
in al zijn facetten zou dit een stuk beter zijn geweest.” De herziening is een hele verbetering,
vindt de VVD, terwijl het doel hetzelfde is gebleven, n.l. het realiseren van een zo schoon
mogelijke bodem met bijzondere aandacht voor de acht kwetsbare beekdalen. Maar het plan
stoelt nu op draagvlak, vrijwilligheid en stimulering. Dat is geen vrijblijvendheid, sneert de
VVD-woordvoerder in de richting van Groen Links, maar dat betekent medeverantwoorde-
lijkheid. De VVD-fractie staat eveneens achter het convenant met de landbouw en achter het
schrappen van de arcering in het gebied Roden-Norg, want die leverde grote problemen op
zonder noemenswaardige voordelen:  “Het schrappen van de arcering betekent niet dat de
waarde van dit gebied minder wordt. ....... De uiteindelijke onttrekking van meer dan 30% van
de landbouwgronden ten behoeve van natuur en landschap geeft het belang weer van de
herinrichting Roden - Norg voor de Drentse samenleving.”

De D66-woordvoerder begint poëtisch: “Wij weten van de eerbied voor bodem, water en
lucht van de indianen. Vooral in onze samenleving is de bodem veelal louter een productie-
middel.”  Volgens de D66-fractie wordt er ook in het Intentieprogramma bodembescher-
mingsgebieden  te weinig bescherming geboden. De smalle begrenzing van de acht bodembe-
schermingsgebieden  in de vorm van (gedeelten van) beekdalen baart zorgen omdat de hoger
gelegen, meestal intensief gebruikte,  gronden op de beekdalen afwateren. De D66-fractie
vindt dat vanwege de ontwikkelingsmogelijkheden van het Hunzedal, de bodem van dat dal
beschermd moet worden en dient daarvoor een motie in.161



mingsgebied in het Provinciaal Milieu Beleidsplan en gaan over tot de orde van de
dag.

162 De vakgedeputeerde is lid van de D66-fractie.
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De PvdA interrumpeert en vraagt waarom erin de motie gesproken wordt over  milieube-
schermingsgbied. Is dat hetzelfde als bodembeschermingsgebied en kan er dan ook op korte
termijn stimulering in het gebied plaatsvindsen? D66 antwoordt dat het daardoor mogelijk
wordt op termijn het hele Hunzedal te beschermen in het milieubeleidsplan en, zo voegt de
woordvoerder toe:  “Op dit moment vinden we dat er nog onvoldoende draagvlak is en
daarom komen we met zo’n genuanceerde motie.” Daarop slaat de PvdA-er toe en constateert
dat D66 zich aansluit bij het college162 dat ook over onvoldoende draagvlak praat en dat de
motie dus overbodig is.

De D66-woordvoerder vervolgt met de opmerking dat hij moeite heeft met de begrenzing van
het  bodembeschermingsgebied Peizer- Eeldediep, c.q. de herinrichting Roden-Norg. Hij
roept in herinnering dat tijdens de commissievergadering over het Intentieprogramma een
kaart werd gepresenteerd waarop een aantal gebieden gearceerd was.  Maar op 6 sept. 1993
sprak de landbouw een machtswoord met als gevolg dat statenstuk 186a tot stand kwam
waarin de arcering weer is weggelaten. Het nakomen van afspraken, die begin 1991 zijn
gemaakt, zou  bij deze beslissing een dominante rol spelen. Waarom, vraagt de woordvoerder
zich af, waarom zijn die afspraken zo belangrijk? Om daar achter te komen heeft de D66-
fractie met de landbouworganisaties gesproken. Daarbij kreeg de fractie niet de indruk dat die
arcering door de landbouw als bedreigend wordt ervaren. De fractie wil proberen de bodem-
kundige waarden te beschermen van de ca. 700 ha die nu buiten het bodembeschermingsge-
bied valt. Daarom moet er nader overleg met de herinrichtingscommissie komen en moet in
het voorontwerp worden vastgelegd dat die gebieden voor nadere bescherming in aanmerking
komen. De woordvoerder merkt goedkeurend op dat het college draagvlak heeft verworven
voor het Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden, zodat er medewerking zal zijn
voor het stimuleringsbeleid.  Maar daarnaast is een provinciale milieuverordening nodig en de
inzet van ruimtelijke beleidsinstrumenten, vooral in de aandachtsgebieden. Daartoe dient de
fractie twee amendementen in die tot strekking hebben dat in het streekplanbeleid en in het
beleid ten aanzien van actualisering en herziening van bestemmingsplannen de voornemens
uit het Intentieprogramma bodembeschermingsgebieden worden meegenomen. 

De CDA-woordvoerder laat zien dat de verandering van regelgeving naar stimulering geen
typisch Drentse aangelegenheid is. De ommezwaai van Den Haag van verordeningenbeleid
met aanzienlijke schadevergoedingen naar stimuleringsbeleid met een beperkte verordening
“maakt het mogelijk in de meest essentiële gebieden een beleid te voeren dat daadwerkelijk
tot bescherming leidt.” De fractie is het college dankbaar dat er overeenstemming is bereikt
met  de landbouw, die immers de grootste grondgebruiker is. Wat betreft Roden-Norg is de
fractie van mening dat gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Betekent dat dat
Roden-Norg nu verloren is als bodembeschermingsgebied, vraagt de woordvoerder retorisch?
Nee, luidt zijn antwoord. Het gebied blijft immers stimuleringsgebied en ook daar kunnen
boeren bodembeschermende maatregelen nemen als ze dat willen en als er geld voor is.
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15.5 Draagvlak als toverwoord?

De GPV-woordvoerder haalt herinneringen op aan hoorzittingen in bomvolle zalen met
verontwaardigde boeren over de eerste versie van het IBP. Was die boerenweerstand eigenlijk
wel onoverkoombaar, vraagt hij zich af. In 1991 kwam er een nieuw college met nieuwe
opvattingen. Het IBP moest vooral een stimuleringsbeleid worden met beperkte regelgeving
om zo tot een breed mogelijk draagvlak te komen.  “Ik moet bekennen dat het woord ‘draag-
vlak’ mij zo langzamerhand wel een beetje de keel begint uit te hangen, omdat het te pas en te
onpas als een soort toverwoord wordt gebruikt.” Maar de GPV-fractie betuigt haar instem-
ming met de inhoud van de intentieverklaring met het  Landbouwschap, een intentieverkla-
ring die door het college wordt beschouwd als een uitwerking van het IBP voor de doelgroep
landbouw. Ook gaat het GPV akkoord met de voornemens uit het Intentieprogramma bodem-
beschermingsgebieden, alhoewel de woordvoerder spreekt over minimaal beleid: “Ter be-
scherming van de Drentse bodem die op veel plaatsen erg kwetsbaar is, zijn veel verdergaan-
de maatregelen nodig, zowel in de beekdalen als op de hogere gronden waar de inzijggebie-
den liggen.” Dat is duur, voegt hij daaraan toe, nu nog te duur. Daarom kan het IBP het best
worden gezien als aanzet tot een adequaat bodembeschermingsbeleid. En daarbij hoort het
Hunzedal, daarin steunt het GPV de PvdA-fractie.

Wat betreft het gebied Roden-Norg herhaalt de GPV-woordvoerder de voorgeschiedenis. Het
hele gebied, inclusief de arcering, was aangeduid als bodembeschermingsgebied, met als
voetnoot dat de begrenzing zal worden aangepast als de exacte begrenzing van de landinrich-
ting bekend is. Volgens GPV-woordvoerder was het gearceerde gedeelte het maximum, het
kon alleen minder worden. Maar de landbouw vond de arcering bedreigend: “Op de bijeen-
komst in Een werd bijvoorbeeld gezegd dat banken geen kredieten meer willen verstrekken
voor transacties in de gearceerde gebieden.” De arcering zou het begin zijn van aangescherpt
beleid, zo werd gevreesd. In de commissie-vergadering gebruikte de landbouw het machts-
woord:  de arcering weg anders wordt geen medewerking verleend aan het herinrichtingsplan.
Daarna kwam het college met statenstuk 186a waarin, volgens de GPV-woordvoerder, 
allerlei argumenten staan waardoor de arcering kan vervallen: ‘het gebied is straks voor een
deel beheersgebied en voor een deel bestemd voor natuur- en landschapsontwikkeling..... het
gebied blijft stimuleringsgebied.’ Het GPV is ambivalent over statenstuk 186a. Het is geen
nette procedurele weg, meent het GPV,  maar aan de andere kant is een goede relatie met de
landbouw ook veel waard. Bovendien is er, volgens het college, inhoudelijk weinig verschil
met statenstuk 186. De GPV-fractie staat op het standpunt dat de plannen door moeten gaan.
Dat is van groot belang voor natuur en landschap. “Alleen al het feit dat 30% van de cultuur-
grond wordt onttrokken en een bestemming krijgt als beheers- en reservaatsgebied voor
natuurontwikkeling en bergboerenregeling, zegt veel.” Voor de definitieve standpuntbepaling
wil de woordvoerder daarom van het college antwoord op o.a. de volgende vragen: 
- wat is de directe aanleiding voor statenstuk 186a? 
- wat heeft het overleg met het landbouwschap, de standsorganisaties en de natuurbescher-
mingsorganisaties concreet opgeleverd? Wat was met name het standpunt van de natuurbe-
scherming?

In antwoord op de kritiek bijt de woordvoerster van GS in eerste termijn wat van zich af. Er
moet niet alleen gekeken worden naar wat niet mogelijk is maar ook naar wat wel mogelijk is
gebleken en dat is heel veel, meent zij. Het eerste plan had een veel te hoge inzet, qua draag-
vlak en financiën, dus moest er een stapje teruggezet worden: “Dat het gelukt is ... bodembe-



163. De overwegingen van de motie zijn precies dezelfde als die van de D66-motie. Het
besluit luidt anders: “besluiten dat op korte termijn en in overleg met de doelgroepen
een gebied in het Hunzedal wordt aangewezen als bodembeschermingsgebied zodat
het stimuleringsbeleid in het gehele Hunzedal kan worden ingezet
De motie is mee-ondertekend door Groen Links.
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schermingsbeleid gestalte te geven, dat men steun zelfs zwart op wit heeft durven zetten, zie
ik als winst van dit plan, evenals het feit dat het gelukt is regelgeving tot stand te brengen die
volledig wordt gedragen door de doelgroep.” Daarna gaat ze in op de twee knelpunten.
Volgens de woordvoerster krijgt zelfs het aanwijzen van een heel klein stukje bodembescher-
mingsgebied in het Hunzedal absoluut geen steun: “Integendeel, dat stuit op zo’n groot verzet
dat steun van de landbouw voor andere zaken ook verspeeld zou worden.” Daarom is het
Hunzedal buiten beeld gebleven, vertelt zij, maar sommige gebieden zijn wel aangewezen als
aandachtsgebieden zodat er bescheiden geld is voor de bodembescherming. “Hoezo, geen
draagvlak”, interrumpeert de PvdA. “Er liggen toch ook eigendommen van natuurbescher-
mingsorganisaties? Willen die ook geen bodembeschermingsgebied?” De woordvoerster van
GS zegt dat niet te weten omdat er niet met individuele eigenaren is gesproken en gaat verder
met het tweede knelpunt het gebied Roden-Norg. Er is niets mis met statenstuk 186, verklaart
zij,  maar het is extern anders ervaren. Het gearceerd gebied werd tot besmettelijke gebied
verklaard. Maar er is drie jaar aan het programma gewerkt en nu opeens valt het machts-
woord. Zijn er dan geen eerdere signalen geweest, interrumpeert alweer de PvdA. Dat komt
omdat de arcering laat tot is stand gekomen, meent de GS-woordvoerster. Ze memoreert dat
het vorige college heeft gezegd dat zij zich wat de begrenzing betreft zullen houden aan
begrenzing van kerngebied. Om daarover geen misverstand te laten bestaan, is statenstuk
186a gemaakt, zodat de herinrichting kan doorgaan. Ze maakt duidelijk alles voor het milieu
te willen doen als het zin heeft: “Als er wat te winnen valt voor het milieubeleid, is het
college bereid te vechten ten koste van bloed, zweet en tranen maar schijngevechten die
betrekking hebben op zaken die al weggegeven zijn, gaan wij niet aan. ....... Per saldo is er
absoluut geen verschil tussen statenstukken 186 en 186a.” Tenslotte deelt zij het standpunt
van het college mee over de moties en amendementen. Het college staat ‘welwillend’ tegen-
over de motie van D66 over het Hunzedal.  Beide amendementen van D66 wijst het college
af.

15.6 Een statenstuk dat niets toevoegt?

De PvdA-woordvoerster, die de eerste spreker is in tweede termijn, dient een motie in
waarvan de overwegingen precies dezelfde zijn als in de D66-motie, maar waarin wordt
voorgesteld één gebied in het Hunzedal aan te wijzen als bodembeschermingsgebied zodat het
stimuleringsbeleid in het gehele Hunzedal kan worden ingezet.163 De woordvoerster vindt dat
de provincie achter de feiten aanloopt omdat, volgens haar,  boeren van gedachten zijn
veranderd in het Hunzedal, ze willen juist andere teelten en teeltwijzen toepassen.  Als deze
motie wordt aangenomen, komt de motie van D66 automatisch uit, zegt de PvdA-woordvoer-
ster, want bodembeschermingsgebied wordt in de Wet milieubeheer automatisch meegeno-
men als milieubeschermingsgebied. Over de kwestie Roden-Norg wil de PvdA geen misver-
stand laten bestaan: “Als er van een kant wordt gedreigd, heeft de andere kant de neiging de
hakken in de grond te drukken. Wij hebben het gevoel dat wanneer wij meegaan met staten-
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stuk 186a in de provincie Drenthe het beeld ontstaat dat wanneer je vanaf de publieke tribune
in de statenzaal maar flink wat dreigementen uit, je de boel wel voor elkaar krijgt. Aan dat
beeld wil de fractie van de PvdA niet meewerken. Mw. Kool zegt dat het verschil met staten-
stuk 186 alleen optisch is en niet inhoudelijk en daarom hebben wij geen behoefte aan staten-
stuk 186a.”

Wat betreft het Hunzedal ondersteunt de Groen Links-woordvoerster de PvdA-fractie
Wat betreft de kwestie Roden Norg onderschrijft de fractie van Groen Links statenstuk 186 en
het verhaal van het college, zoals dat in de commissievergadering is gedaan. Aan statenstuk
186a is geen behoefte: “In de jaren dat ik in de staten meedraai heb ik als reactie van het
college op moties nogal eens gehoord dat aanvaarding van de motie wordt ontraden omdat zij
niets toevoegt aan hetgeen het college van plan is. Als variant daarop kan ik nu zeggen dat
Groen Links niet akkoord gaat met statenstuk 186a, omdat dat statenstuk niets toevoegt aan
statenstuk 186; het heeft derhalve geen zin statenstuk 186 te aanvaarden.” Enigszins veront-
waardigd meldt de OPD-woordvoerder dat hij tijdens de lunch heeft begrepen dat de milieu-
organisaties in het geheel niet als volwaardige overlegpartners zijn beschouwd. Pas toen het
convenant al was opgesteld, werden ze erbij gehaald. De OPD vindt het mooi dat ze toch nog
meewerken. Overigens verklaart de OPD zich tegen de ingediende moties en amendementen.
Ook de VVD is tegen de amendementen en tegen de motie van de PvdA.  Omdat er met
statenstuk 186a niets verandert, heeft de fractie van de VVD geen moeite om dat te steunen. 
De D66-fractie handhaaft de eigen motie met als argument dat de gedeputeerde de zienswijze
van de motie deelt.  De woordvoerder trekt de amendementen in, ook vanwege het antwoord
van de het college.

Over het gebied Roden-Norg ontstaat opnieuw discussie. D66 vindt dat de PvdA een grote
weerzin tegen statenstuk 186a heeft laten zien. Omdat er grote gevoeligheid en een grote
psychologische barrière bestaat in de agrarische gebieden, is het wijs om te kijken hoe in goed
overleg kan worden bereikt dat de bodemkundige waarden in stand blijven, vindt de D66-
woordvoerder. “Het was daarom goed die 700 ha in kaart te brengen en duidelijkheid te geven
over de bescherming van de waarden in dat gebied, maar als dan blijkt dat hierdoor een
barrière is ontstaan, moeten wij constateren dat wij op deze manier ook niet verder komen.
Aan schijngevechten hebben wij zeker geen behoefte.” In het overleg met de landinrichtings-
commissie over het ‘concept-ontwerp-plan’, waarin over die 700 ha wordt beslist, moet
hierop nadrukkelijk worden gewezen, vindt de D66-er. “Dat is niet juist”, interrumpeert het
GPV, “als besloten wordt die arcering van de kaart te halen, staan die gebieden ook niet meer
ter discussie bij de landinrichtingscommissie.” “Daarom is veronderstelling dat statenstuk
186a niets toevoegt, onzin”, valt de PvdA bij, “dan worden bewoners van het gebied zand in
de ogen gestrooid.” Maar de D66-woordvoerder wil dat in het ‘concept-ontwerp-plan’ recht
wordt gedaan aan de waarden die in dat gebied liggen. Daarover moet nog besluitvorming
plaatsvinden op basis van een integrale toetsing. Als dat is gebeurd,  zijn er mogelijkheden
om tot een goede aanpak te komen, vindt de woordvoerder. “D66 verdedigt statenstuk 186
terwijl hij alle moeite doet om statenleden te overtuigen van 186a”, sneert de PvdA-woord-
voerder. Daarop grijpt de GS-woordvoerster in door mee te delen dat de herinrichtingscom-
missie zelf heeft aangegeven dat er in de toekomst wel mogelijkheden zijn voor die 700 ha.;
misschien beheersgebied of misschien kunnen delen later worden aangekocht. De nu voorge-
stelde begrenzing hoeft niet de begrenzing van de verre toekomst te zijn, herhaalt de GS-
woordvoerster. Als de herinrichtingscommissie besluit grenzen aan te passen en meer moge-
lijkheden te creëren, zal daarvan in het Provinciaal Milieubeleidsplan dankbaar gebruik
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worden gemaakt, belooft de gedeputeerde en voegt daaraan toe dat dat nu niet meer wordt
afgedwongen via de arcering. Ze besluit met de uitspraak: “Daarom kan ook niet worden
gezegd dat bij het kiezen van statenstuk 186a er in de toekomst geen mogelijkheden zijn; in
statenstuk 186a worden die mogelijkheden juist beschreven.” 
Weer kan de PvdA-woordvoerder het niet laten. Als GS beweert dat 186 en 186a hetzelfde
zijn, voegt het ene niets toe aan het andere. Laat het dan weg, adviseert de PvdA. Daarna
vervolgt de D66-woordvoerder zijn verhaal met te zeggen dat de PvdA-motie sympathiek is
maar dat D66 de motie afwijst omdat GS heeft gezegd dat er geen draagvlak en geen moge-
lijkheden zijn.

In repliek adviseert de woordvoerder van GS in sterke bewoordingen om tegen de PvdA-
motie te zijn “omdat daardoor alle zorgvuldig opgebouwde vertrouwen met de sector op losse
schroeven kan komen te staan”..... Het standpunt van de PvdA-fractie ten aanzien van staten-
stuk 186a onderschrijft de gedeputeerdere in zekere zin: “dat ervaar ik dat als een signaal aan
de Drentse samenleving om in de toekomst niet meer te komen met machtswoorden of
dreigementen omdat die averechts werken. Ik hoop niet dat de andere fracties er behoefte aan
hebben ook dergelijke signalen af te geven, omdat er dan de kans bestaat dat het college
statenstuk 186a moet terugnemen, met alle gevaarlijke gevolgen vandien.” Ze beklemtoont
dat er geen inhoudelijk verschil is tussen de statenstukken 186 en 186a, maar wel qua bele-
ving. En nogmaals herhaalt ze dat de arcering werd beleefd als een bedreiging en dat het
college met statenstuk 186a heeft willen laten dat de provincie zich aan eenmaal gemaakte
afspraken houdt. Het kiezen voor statenstuk 186a is het kiezen voor de bestendiging van een
goede relatie, dat is de kern volgens haar, en bovendien kan die 700 ha nog milieubescher-
mingsgebied worden. Dat hoeft niet te worden uitgesloten, zo probeert ze de staten te overtui-
gen.

Bij de stemmingen wordt de D66-motie aangenomen met de PvdA tegen. De PvdA-motie
wordt verworpen met 17 voor en 31 tegen. Zonder hoofdelijke stemming nemen de staten
statenstuk 186 aan. Bij de stemming over statenstuk 186a vraagt een van de PvdA-gedepu-
teerden het woord om een stemverklaring te geven. Het doet hem pijn om de unanimiteit
binnen het college te verbreken, maar gezien de argumentatie van de PvdA-woordvoerster
stelt hij voor om statenstuk 186a niet in behandeling te nemen. 186a wordt vervolgens aang-
enomen met 30 stemmen voor en 18 tegen, waaronder de stem van de PvdA-gedeputeerde.

De Drentse Courant van 25 september 1993 maakt melding van een vereniging van
Drentse Boermarken, die versnipperde percelen bos in beheer wil geven aan de plaatselij-
ke boermarken.  Voorzitter Veen van de vereniging meldt dat eerst het achterstallig onder-
houd zal worden weggewerkt met behulp van de Stichting Landschapsbeheer Drenthe. De
provincie en het ministerie van LNV staan volgens hem positief tegenover het plan. Het
zou passen in het Structuurschema Noorden des Lands, waarbij het ministerie vijf jaar
lang een miljoen uittrekt om waardevolle natuurlandschappen te behouden en te verbete-
ren. Het artikel beschrijft kort wat boermarken zijn. Het zijn plaatselijke organisaties, nog
daterend uit de vroege middeleeuwen. Drenthe kende toen geen feodaal of kerkelijk gezag.
In de boermarken werden afspraken gemaakt en vastgelegd, vaak over het beheer van de
eigen omgeving, zoals het gebruik van de gemeenschappelijke grond en de jacht. De
financien van de boermarken bestonden en bestaan grotendeels uit jachtgelden. In Drenthe
functioneren momenteel nog bijna negentig boermarken.
(Nieuwsbericht)
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Natuurbeleid loopt op de klippen, kopt de Drentse Courant op 30 september 1993. De
krant doet verslag van de verontrusting van het IPO over acuut geldgebrek voor de aank-
oop van natuurterreinen. Volgens het IPO trekt het kabinet onvoldoende geld uit voor de
aankoop van landbouwgrond. Boeren die na een moeilijke afweging besluiten toch te
verkopen, worden nu afgewezen. Dat kan niet, schrijft het IPO in een brief aan staatsse-
cretaris Gabor. In het artikel wordt heel kort het nationaal natuurbeleid beschreven: de
overheid wil binnen 25 jaar 170.000 ha landbouwgrond verwerven ten behoeve van
natuurbeleid. Jaarlijks moet daarom 6000 ha worden aangekocht. De helft daarvan door
Staatsbosbeheer, de andere helft door Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen.
IPO-bestuurder Tielrooy meent dat het natuurbeleid aan het eigen succes ten onder gaat:
“Dit jaar zijn er zoveel initiatieven geweest dat het geld op is.” 
(Nieuwsbericht)

Eveneens op 30 september 1993 bericht de krant over de uitkomst van de beraadslagingen
over het Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden in de staten. Het artikel gaat
uitsluitend over de meningsverschillen ten aanzien van het gebied Roden-Norg. Het
standpunt van de gedeputeerde wordt weergegeven die zich wil houden aan de toezegging-
en van haar voorganger, die de landinrichtingscommissie had beloofd dat ze hun werk
konden afmaken alvorens ze met het intentieprogramma ‘geconfronteerd’ zouden worden.
De krant meldt dat PvdA en Groen Links veel kritiek op dat standpunt hadden. Beide
partijen wilden het gebied Roden-Norg en het Hunzedal in het intentieprogramma houden.
De krant schrijft dat beide gebieden ook in het oorspronkelijke plan waren opgenomen
maar dat ze eruit zijn gehaald na kritiek van standsorganisaties als ABTB, CBTB en de
NLTO, die dreigden uit de landinrichtingscommissie te stappen. Groen Links (“wie be-
stuurt hier nou eigenlijk”) en de PvdA stemden tegen het schrappen van de 700 ha in het
gebied Roden-Norg uit het IPB, bericht de krant. Zij werden daarin ondersteund door een
PvdA-gedeputeerde, tot verbijstering van de VVD en het CDA, omdat deze zich eerst
achter de plannen van het college had geschaard. Het artikel besluit met in kort bestek het
doel van het intentieprogramma uiteen te zetten: in het IPB worden een aantal maatrege-
len genomen ter bescherming van de bodem. Zo is het onder meer verboden de bodem te
scheuren, bestrijdingsmiddelen te gebruiken en zijn er speciale maatregelen opgenomen
ter voorkoming van verdroging. 
(Verslag)

Op 2 oktober 1993 laat de Drentse Courant De Leeuw, een vertegenwoordiger van Na-
tuurmonumenten, aan het woord omdat per 1 augustus j.l. een aankoopstop voor Natuur-
monumenten en provinciale landschappen is ingegaan. Niet alleen Natuurmonumenten en
provinciale landschappen komen in gevaar door onvoldoende financiering van het Natuur-
beleidsplan, maar ook de kabinetsvoornemens in de Structuurnota Groene Ruime en het
Structuur Beleidsplan komen in gevaar, schrijft de krant.  De Leeuw wordt verder aan het
woord gelaten die gedesillusioneerd zegt dat twee jaar geleden het Natuurbeleidsplan met
veel tromgeroffel is aanvaard door de Tweede Kamer. Hij is blij met de actie van het IPO
om bij Gabor aan de bel te trekken.
(Nieuwbericht)

In de Drentse Courant van 8 november 1993 wordt verteld dat aan de vooravond van de
algemene beschouwingen, Groen Links ongelukkig is met een aantal bezuinigingen,
waaronder de stop op de subsidie voor rieten daken en die voor het intrekken van de
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subsidie voor schaapskudden.
(Nieuwsbericht)

15.7 Verweving in plaats van scheiding van functies

De  algemene beschouwingen van 8 en 11 november 1993 worden voor een deel gebruikt
om wensen, opmerkingen en vragen over het natuurbeleid te etaleren. De PvdA-woordvoer-
ster constateert dat er veel beleid is ‘uitgestort’ over het landelijk gebied: loterijen die geld
moeten opbrengen voor natuurontwikkeling, het Plan Goudplevier van de Vereniging van
Natuurmonumenten, het WNF en de ANWB die samen nieuwe natuur willen realiseren in
Nederland. Onder het motto ‘een inbreng vooraf is altijd te verkiezen boven het achteraf
moeten inpassen van het eigen beleid’, nodigt de PvdA-fractie het college uit om contact te
zoeken met de organisaties die zich op de markt van “de nieuwe natuur” bewegen. Daarnaast
is de woordvoerster van mening dat het budget voor de aankoop natuurterreinen te schamel is
en dat dat zal moeten worden verhoogd. Ten derde vindt de PvdA-fractie dat, nu het Kabi-
netsstandpunt Structuurschema Groene Ruimte er is, GS er voor moet zorgen dat Drenthe een
strategisch groenproject krijgt.  Tenslotte toont de PvdA-woordvoerster zich een voorstander
van agrarisch natuurbeheer. Want de provincie krijgt steeds meer te vertellen over de inrich-
ting van het landelijk gebied en dat schept verplichtingen. Ook de minister ziet in natuurbe-
heer nieuwe kansen voor boeren, hij spreekt zelfs van ‘nieuwe markten’, meldt de PvdA-
woordvoerder. Om te besluiten met de opmerking dat het in dit kader van het grootste belang
dat de centrale landbouworganisaties namens alle boeren spreken. De CDA-fractie wijdt een
deel van de algemene beschouwingen aan het evenwicht tussen milieu, economie en ruimte.
Die beleidsterreinen moeten in samenhang worden benut, meent  de woordvoerder. Op de
opmerking dat Nederland voorop loopt  op het gebied van milieubeleid en dat daardoor
bedrijven naar het buitenland uitwijken, vraagt  de fractie van D66 om voorbeelden, omdat
volgens hun informatie Nederland tot de meest vervuilde gebieden in Europa behoort: “We
lopen ver bij Duitsland achter en bij Engeland, de vieze man van Europa.” 

Maar het  CDA vindt dat Nederland eerder met België moet worden vergeleken en dan komt
Nederland er gunstig uit. Ook tussen natuur en landbouw ligt een relatie die met evenwicht te
maken heeft, vervolgt de CDA-woordvoerder. De landbouw wilde het liefst scheiding van
functies en met de EHS “werd deze gedachte in het nationaal beleid vastgelegd.”; veel land-
bouwgronden zullen daardoor aan de agrarische bestemming worden onttrokken. Maar in het
Structuurschema Groen Ruimte is weer veel aandacht voor de beheersfunctie van de land-
bouw en daarmee voor verwevenheid van functies, constateert de CDA-woordvoerder. Want
het onttrekken van gronden aan de agrarische bestemming heeft tot grote problemen geleid in
de sfeer van beheersbaarheid en financiën. Daarom vraag de woordvoerder zich af of aank-
open van gronden echt de enige manier is om natuur en landschap te beschermen en te behe-
ren. Kan dat niet aan landbouwers worden uitbesteed tegen beloning?  Een boer is dan niet
alleen meer een producent van voedsel maar levert de  maatschappij ook elementen van
natuur en landschap. De voordelen zijn een acceptabel inkomen voor de boeren en een
leefbaar platteland. “Als het op de nieuwe manier ergens kan, zal dat zeker in Drenthe zijn.
Nergens is de verwevenheid van de functies landbouw en natuur zo groot”, meent de woord-
voerder van het CDA. Op de expliciete vraag van de PvdA of de CDA-fractie daarmee geen
geld meer wil besteden aan de aankoop van natuurterreinen, antwoordt het CDA dat er wat
hen betreft zeker een verschuiving naar beheer mag komen. Ook D66 wijdt enige woorden
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aan landbouw en natuur. Binnen de landbouw is een ingrijpende herstructurering nodig naar
ecologisch duurzame productiewijzen. Maar de hoofdmoot van inspanning moet komen van
de sector zelf en van het rijk. De woordvoerder haalt Jacques Delors, de toenmalige voorzitter
van de Europese Commissie, aan die van mening is dat de economie niet meer eenzijdig op
maximale arbeids-efficiëntie zou moeten sturen maar tevens op milieu- en grondstof effici-
entie. Daarmee zijn we afhankelijk van de rijksoverheid en van Brussel, zegt de provinciale
woordvoerder van D66.

De woordvoerster van Groen Links is bitter over het beleid. Overal waar het economisch
belang om de hoek komt kijken, wordt het eigen beleid ondergraven. Ze geeft als voorbeel-
den: ”de nucleaire wasserij die juichend wordt binnengehaald, toestemming geven voor een
internationale Motorzesdaagse, meewerking geven aan de gasopslag in Langelo.” Wie kan
nog het provinciale grondwaterbeschermingsbeleid  serieus nemen als er in Emmen een
grootschalig themapark wordt gebouwd in een drinkwaterwinningsgebied, vraagt ze zich
vertwijfeld af.  Ze heeft kritiek op het als containerbegrip gebruikte woord duurzaamheid, dat
zij taalverloedering van de eerste orde noemt. Het GPV zet evenals het CDA economie en
beleid naast elkaar maar komt tot een andere conclusie. Ook in een kwetsbare economische
situatie moet het economisch beleid worden bezien in samenhang met het milieu. Om dat
duidelijk te maken, haalt de GPV-er het landelijk verkiezingsprogramma aan: “Actueel
rentmeesterschap vergt dat wij onze eigen milieuschulden voldoen. Dat betekent dat de
traditionele doelstellingen van het sociaal-economisch beleid ondergeschikt dienen te zijn aan
de gezondmaking van het milieu.” Dus geen nevenschikking van economie en milieu, zo
houdt hij de staten voor, maar onderschikking van economie aan milieu. Met een citaat van
Schopenhauer: “aan de natuur gaat alleen ons zijn en niet ons welzijn ter harte”, wil de OPD-
woordvoerder duidelijk maken dat een gezond milieu samen met een gezonde economie
mogelijk moet zijn.

Ter beantwoording in eerste termijn treden achtereenvolgens drie gedeputeerden aan. De
eerste zegt dat de verhouding milieu en economie goed in de gaten moet worden gehouden en
dat het om evenwicht gaat. “Ik denk dat steeds opnieuw moet worden gewikt en gewogen. De
toetsing van de belasting voor het milieu bij het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid is en
was een belangrijke beslissingsgrondslag.” De tweede meldt dat de afgelopen week overleg is
gevoerd met staatssecretaris Gabor over de aanzienlijke knelpunten in het relatienotabeleid.
De staatssecretaris heeft nu extra relatienotageld op tafel gelegd voor de aankopen door
particuliere natuurbeschermingsorganisaties. Tegen het CDA merkt hij op dat het rijksbeleid
in grote lijnen er op is gericht om ruwweg tweemaal 10.000 ha van het relatienotabeleid te
bestemmen tot beheersgebied en de andere helft aan te kopen. Bij beheersgebieden is het
nooit zeker of na vijf jaar opnieuw beheersovereenkomsten worden afgesloten terwijl bij
aankopen duidelijk is dat het beheer volgens plan zal worden uitgevoerd, doceert hij. Voorts
maakt hij melding van een  tweejarige afspraak die het college (met uitzondering van de
CDA-gedeputeerde) heeft gemaakt met de staatssecretaris over de relatienota: de in 1992
afgesproken bedragen voor het relatienotabeleid gelden en zijn  toegespitst op de terreinen die
moeten worden aangekocht.
In antwoord op de opmerkingen van de PvdA-fractie, zegt hij dat het college nog niet zover is
om in Drenthe een strategisch groenproject te willen.  Volgens hem was het Natuurbeleids-
plan prima. Maar dan komt er een nota met allerlei nieuwe woorden em wordt in feite hetzelf-
de beleid ingewikkelder gepresenteerd. “De strategische groenprojecten zijn ontzettend
gedetailleerd, vragen enorm veel procedures en uitvoering daarvan zou in de volgende eeuw
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plaats moeten vinden. Ons standpunt blijft voorlopig: eerst een praktische invulling - en
hierbij denk ik met name aan het Waardevolle Cultuur Landschap in Noord Drenthe - en
daarna bekijken of er nog iets aan toegevoegd moet worden.” De derde gedeputeerde zegt
toe dat boeren zoveel mogelijk zullen worden ingeschakeld bij het  natuurbeheer. 

In tweede termijn pleit de CDA-fractie opnieuw voor verweving van functies maar zonder te
eisen dat de aankoop van natuurterreinen moet worden afgeschaft. De woordvoerder citeert
prof. dr. J.D. van der Ploeg die op het Keuningscongres van 5 nov. 1993 zei: “De boeren
moeten intensief bij het beheer van natuur en landschap worden betrokken.” Ook de Tweede
Kamer heeft onlangs het rapport ‘Natuurbeheer door particulieren, een betaalbaar alternatief’
ontvangen, vertelt de woordvoerder. Uitvoering van die gedachten zou over een periode van
25 jaar, 7.5 miljoen gulden schelen. In reactie op het CDA, zegt de VVD-woordvoerder dat
het aankoopbeleid de komende jaren gewoon moet worden uitgevoerd maar dat er waarschijn-
lijk een moment zal komen, alleen al vanwege de kosten, dat er over de door het CDA geop-
perde mogelijkheid serieus moet worden gesproken.

In tweede instantie gaat de woordvoerder van GS nogmaals in op het relatienotabeleid.
Volgens hem is het Natuurbeleidsplan door de provincie Drenthe prima vertaald in het -
Provinciaal Natuurbeleidsplan. Daarbij, zegt hij,  gaat het in feite om een van de belangrijkste
zaken in Drenthe: het invullen van de EHS. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is het
relatienotabeleid. Hij benadrukt dat vrijwilligheid voorop staat in het relatienotabeleid en dat
de landbouw zelf keuzes kan maken: “Wanneer wij eenmaal zijn overgegaan tot begrenzing
van de gebieden, en beheersgebieden en reservaatsgebieden zijn ontstaan, kan de landbouw
beheersovereenkomsten afsluiten voor beheersgebieden en voor reservaatsgebieden, die zij
voorlopig niet wil verkopen. Met andere woorden: als de landbouwers niet willen verkopen,
houdt het op. Ze kunnen daarbij aantonen op een andere manier landbouw te willen bedrijven
dan zij in het verleden deden. Dat is dan puur gebaseerd op vrijwilligheid. Daarbij komt dat
de kosten voor het relatienotabeleid - zeker van de tweede fase - helemaal betaald worden
door de rijksoverheid. Over de eerste fase zijn meerjarige afspraken gemaakt met staatssecre-
taris Gabor en die afspraken willen wij voorshands dan ook nakomen.”

In de Drentse Courant wordt een dag later, op 9 november 1993 gemeld dat het al enkele
maanden bekend is dat een fikse statenmeerderheid tegen een aantal bezuinigingsvoorstel-
len van GS is.
(Nieuwsbericht

15.8 Samengevat

Kwantitatief
Van de drie statenvergaderingen in deze periode worden  er twee verslagen: op 1 juli 1993 en
op 30 september 1993. Daarnaast verschijnen er in de hele geselecteerde periode 6 nieuwsbe-
richten.

Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming daar-
over in de staten;
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b. niet alleen de woordvoerders van collegepartijen aan het woord komen maar ook die van
oppositiepartijen;
c. in het verslag geen meningen worden gegeven door de schrijver.
Ad a. In beide verslagen wordt aandacht besteed aan in ieder geval een gedeelte van de 

meningsvorming en het besluit;
Ad b. In beide verslagen worden bijdragen van  woordvoerders van een college-  en een

niet-collegepartij vermeld;
Ad c. In het eerste verslag geeft de schrijver een mening, in het tweede verslag niet.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer er meer dan één perspectief aan bod komt
of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

Alleen in het nieuwbericht van 30 juni wordt meer dan één perspectief gehanteerd
wanneer Borghmans om een reactie wordt gevraagd op Biggelaar.
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Hoofdstuk 16 Drenthe en de EHS: 1994,  1995 en 1996

16.1 Bestuurlijk gezien

September 1994 verschijnt de evaluatie ‘Van kikkers en knikkers’ van het convenant LNV-
IPO door Heidemij-advies. Naar aanleiding van deze evaluatie èn naar aanleiding van de
uitwerking van het DI-akkoord wordt besloten het bestaande convenant tussen IPO en LNV te
verlengen tot het einde van 1995.

In januari 1995 wordt overeenstemming bereikt tussen LNV en het IPO over de uitwerking
van de afspraken in het DI-akkoord op het beleidsterrein van LNV (Kamerstuk 22 236, 1995-
1996).

Op 8 februari 1995 besluiten de staten om niet in beroep te gaan tegen de aanwijzing van de
minister om het streekplan te wijzigen voor ondergrondse opslag van gas bij Langelo

27 februari 1995 is de verlenging van het convenant tussen LNV en IPO schriftelijk afgehan-
deld.

In april 1995 vinden er statenverkiezingen plaats.

18 april 1996 heeft de IPO- adviescommissie ingestemd met een nieuw convenant.

26 september 1996 wordt het convenant, dat voor onbepaalde tijd geldt, vastgesteld in de
vergadering van het algemeen bestuur van het IPO. Het nieuwe convenant is grotendeels een
voortzetting van het oude convenant. De verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen
van rijk en provincies voor de realisatie van het natuurbeleid zijn in het convenant neerge-
legd.

16.2 Dekking

Het NvhN van 24 juni 1994 bericht dat natuur- en milieuorganisaties in Drenthe een
klemmend beroep op de staten doen om de bezuinigingen op het natuurbeleid terug te
draaien. Het budget daarvoor is in vergelijking met 2 jaar geleden 8 ton gekort. De staten
nemen volgende week een beslissing, schrijft de krant. Onder verwijzing naar het recent
verschenen ‘De toestand van de natuur’ doen de organisaties de oproep maar tot nu toe
houden de meeste fracties zich doof.
(Nieuwsbericht)

Op 28 juni 1994 schrijft het NvhN dat er argwaan bij de boeren bestaat over de vrijwillig-
heid bij aankopen van grond voor het plan Goudplevier.
(Nieuwsbericht)

Tijdens de bespreking op 29 juni 1994 van de Kadernota 1994 ten behoeve van de begro-
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ting 1995, waar de fracties de gelegenheid hebben de voorstellen van GS voor de begroting te
becommentariëren of te wijzigingen, vestigt de PvdA-fractie de aandacht op de gebrekkige
financiën voor de aankoop van natuurterreinen. In de kadernota wordt voorgesteld om de
provinciale middelen van f  500.000,- in 1993 naar f 200.000,- in 1994 en zelfs naar f
100.000,- in 1995 terug te brengen. De PvdA rekent voor dat, omdat het Rijk de bedragen
verdubbelt, er in 1993 nog 1 miljoen gulden voor de aankoop van natuurterreinen was en er in
1995 nog maar f 200.000,- zou zijn. De fractie dient een amendement in met als strekking dat
het niveau van 1994 moet worden aangehouden. Mede-ondertekenaar is de fractie van de
OPD. Het geld daarvoor moet volgens het amendement worden gevonden in het krediet ten
behoeve van de uitvoering van verwijderingsslib (f 60.000,-) en het krediet ter versterking van
de culturele infrastructuur (f 40.000,-) Ook D66 vindt dat de aankoop van natuurterreinen op
peil moet worden gehouden. De D66-fractie dient daarom samen met Groen Links een
amendement in dat dezelfde strekking heeft als het amendement van de PvdA maar waarin de
dekking wordt gezocht in de post rente-risicofonds NOM-deelnemingen.

In antwoord zegt de woordvoerder van GS het niet eens te zijn met de voorgestelde dekking
van de PvdA. Daarop dient de fractie van de PvdA in tweede termijn een gewijzigd amende-
ment in. De wijziging zit in de voorgestelde dekking: “daarvoor te putten uit de rente van het
risicofonds NOM-deelnemingen.” Het amendement wordt nu mede ondertekend door OPD,
D66 en Groen Links. De laatsten hebben daarvoor hun amendement ingetrokken.
Het amendement wordt aangenomen.

De Drentse Courant meldt op 30 juni 1994 dat de staten door toedoen van een motie van
Groen Links, D66, PvdA en OPD hebben beslist om de opcenten te verhogen zodat de
subsidie op rieten daken kan blijven bestaan. De motie was tegen de zin van GS, schrijft de
krant.
(Verslag)

Het NvhN heeft op 30 juni 1994 hetzelfde bericht en meldt tevens dat op initiatief van de
staten volgend jaar 2 ton voor de aankoop van landbouwgronden wordt gereserveerd in
plaats van 1 ton.
(Verslag)

Op 7 en 10 november 1994 vinden de jaarlijkse algemene beschouwingen plaats. De PvdA-
woordvoerster memoreert dat ter bescherming van het milieu er een Waterhuishoudingsplan
ligt en een intentieprogramma bodembescherming terwijl het Provinciaal Milieubeleidsplan in
aantocht is. Maar het opstellen is het moeilijkst niet, meent zij. Het komt op de uitvoering
aan. Milde kritiek heeft zij op de in de plannen gevleugelde begrippen als ‘doelgroepenbeleid’
en ‘draagvlakvergroting’. Daar mag niet alle heil van worden verwacht “want het dient
slechts ter ondersteuning van de uitvoering en de regelgeving ... Als we hier niet duidelijk zijn
dreigt er rechtsongelijkheid te ontstaan ten opzichte van die boer, dat bedrijf of die particulier,
die alles zonder morren pico bello voor elkaar heeft.” Ook noemt zij instemmend de milieu-
toets die bij andere provinciale plannen zal worden gehanteerd. Bij de opsomming van de
goede dingen uit de bijna afgelopen collegeperiode, noemt de CDA-woordvoerder de
afgenomen spanning tussen milieubeleid en agrarisch beleid.  De VVD-woordvoerder spreekt
zich positief uit over het gevoerde stimulerings- en doelgroepenbeleid van het college. ”In
vergelijking met het milieubeleid van het vorige college getuigt het beleid van dit college van
realisme zonder daarbij de doelstellingen uit het oog te verliezen.” De woordvoerder van



204

Groen Links denkt daar anders over: “Wat is er terecht gekomen van het realiseren van een
duurzame samenleving en wat van extra aandacht voor het milieu? In hoeverre heeft de
provincie een beleid gestimuleerd dat voorziet in milieuvriendelijke produktiemethoden en
consumptiepatronen? Wat is er terecht gekomen van het uitgangspunt dat voor nieuwe
economische bedrijvigheid toetsing op de belasting van het milieu de belangrijkste beslis-
singsgrondslag moet zijn? ... We willen teveel. De provincie houdt zich met veel zaken bezig
en daar moeten bij voorkeur dan ook nog alle fracties overeenstemming over hebben bereikt.”
Weer legt de woordvoerder de visie van Groen Links op de milieuproblematiek uit.”De
oorzaak van de aantasting van het milieu en de natuur ligt in de decennialange weigering van
de politiek daadwerkelijk iets te doen aan de autonome ontwikkeling van de economie. ....
Onze manier van produceren en consumeren is toe aan een grondige herziening.” Tevens pleit
hij ervoor om in komende provinciale nota’s volstrekt helder te zijn over het veel misbruikte
begrip ‘duurzaamheid’ en om onder belanghebbenden niet alleen maar economisch belang-
hebbenden te verstaan.  In de visie van Groen Links is de provincie schromelijk te kort
geschoten op het terrein van de ruimtelijke ordening. “Veel te gemakkelijk wordt op essenti-
ele delen afgeweken van het streekplan om ontwikkelingen mogelijk te maken, die met het
provinciale ruimtelijke beleid niet sporen. Deze soepelheid heeft niets te maken met creativi-
teit.... maar alles met gebrek aan ruggengraaat en een eenzijdig blind staren op economische
ontwikkeling. Veel wethouders en projectontwikkelaars zullen er gelukkig mee zijn.” Hij
concludeert dat milieu uit is, politiek gezien: “Het regeerakkoord is met betrekking tot het
milieu vooral summier, nogal clichématig en procedureel.” Daar denkt het GPV net zo over.
“De indruk bestaat dat de politiek dit beleid minder hoog op de agenda heeft staan dan een
aantal jaren geleden. Toch moet het ons allen een zorg zijn te blijven streven naar een duurza-
me samenleving; maar het is juist die samenleving zelf die onvoldoende bereidheid toont of
ook onmachtig is te werken aan een schoner milieu. De overheid is er mede schuldig aan dat
er een egoïstisch consumptiepatroon is ontstaan door het stimuleren van de individualisering
van de samenleving. .... Dan kun je wel roepen dat de vervuiling bij de bron moet worden
aangepakt - en op zich zelf is dat juist - maar daaraan gekoppeld zit wel het consumptiegedrag
van ieder individu.... We hebben van God, de Schepper, deze goede aarde gekregen om te
beheren. Maar door de zonde hebben we in de volle breedte , dus niet alleen op milieugebied,
er een puinhoop van gemaakt. ..”
De OPD schenkt weinig aandacht aan het thema maar vindt wel dat de landbouw bij voorrang
zou moeten worden ingeschakeld bij het beheer van de natuur.

In antwoord op de opmerkingen over de relatie tussen milieu en economie antwoordt de
eerste  woordvoerder van GS dat  hij van mening is dat het mogelijk is om de zorg van
Groen Links voor het milieu en de Derde Wereld te laten sporen met de economische ontwik-
keling. Want, zegt hij, bedrijven hebben in korte tijd milieuzorg in hun activiteiten opgeno-
men.  Een tweede GS-woordvoerder gaat op de landbouw in en vertelt dat ook de “puur
economische landbouw een functie zal moeten blijven houden als beheerder van het landelijk
gebied. ....” De derde gedeputeerde gaat allereerst op het vraagstuk van het doelgroepenbe-
leid in. Natuurlijk is niet alle heil van het doelgroepenbeleid te verwachten, zegt zij: “Doel-
groepenbeleid is een middel en niet een doel en de vergunningverlening- en handhaving
daarvan blijven daarom recht overeind staan.....” Maar het doelgroepenbeleid is wel heel
belangrijk, voegt ze toe.
In de tweede plaats gaat ze in op de relatie tussen milieu en economie. Ze vindt dat Groen
Links een heel heldere analyse gaf van de kern van de milieuproblematiek en legt uit dat GS
van Drenthe proberen een evenwicht te bereiken: “.. Want wij zijn ons ervan bewust - het



164 Het plan Goudplevier is een initiatief van de Vereniging van Natuurmonumenten om
één groot natuurgebied in Drenthe te realiseren door samenvoeging van het Lentsche
Veen, de Martensplek, het Hullenzand en het Mantingerzand. De aankoop van het
gebied zal onder andere moeten worden gerealiseerd door financiële bijdragen van
de leden van de vereniging.
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staat in hetzelfde bestuursprogramma - dat Drenthe een te mooie en te schone provincie is om
deze kwaliteiten in de waagschaal te stellen. Deze kwaliteiten zijn ons Drents kapitaal en daar
zijn we zuinig op.” Ook valt zij Groen Links bij in de kritiek op het te pas en te onpas gebrui-
ken van het woord duurzaamheid. Zij wil echter niet teveel tijd steken in definitiekwesties
want de tijd moet worden besteed aan het uitvoeren van het beleid. Ook met de woordvoerder
van het GPV is zij het eens, zij het dat zij de koppeling tussen het egoïstische consumptiepa-
troon en individualisering van de samenleving wat pijnlijk vindt, want de individualisering
ziet zij als een groot goed.

16.3 Plan Goudplevier164

Op 14 december 1994 komen de staten o.a. bijeen om het Plan Goudplevier van Natuurmo-
numenten mogelijk te maken door middel van een streekplanherziening (Streekplanherzie-
ning Mantingerveld). De fractie van de OPD en de CDA-fractie stribbelen in eerste
instantie nog wat tegen de streekplanherziening. Vooral de OPD is afwijzend: er wordt 400 ha
grond aan de landbouw onttrokken, er is geen sprake van vrijwilligheid, er is weinig zicht op
werkgelegenheid, er is geen geld voor uitplaatsing en bovendien zijn grote natuurterreinen
moeilijk te beschermen tegen vervuiling. Het CDA is weifelender. Natuurontwikkeling is een
prima zaak maar niet als dat ten koste gaat van de mensen in het gebied. Rentmeesterschap
gaat niet alleen om de natuur maar ook om mensen, onderwijst de woordvoerder. Maar de
fractie heeft nog niet definitief een standpunt bepaald. Dat is afhankelijk van het antwoord
van GS op de vraag of er zekerheden zijn dat de boeren in het gebied geen beperkingen
krijgen opgelegd.
In antwoord bevestigt de woordvoerder van het college dat er  alleen op vrijwillige basis
wordt gewerkt.

16.4 Gasopslag, EHS en het Groninger Museum

Op 8 februari 1995 staat de aanwijzing inzake herziening Streekplan Drenthe ten behoe-
ve van gasopslag nabij Langelo op de agenda van de Drentse staten. Tot die streekplanher-
ziening moet worden besloten, wil de gasopslag bij Langelo met medewerking van de provin-
cie doorgang vinden. In een korte bijdrage stelt de PvdA vast dat het een zwarte dag is voor
Drenthe: “Het lijkt onafwendbaar dat een prachtig stuk landschap van Drenthe opgeofferd
wordt. Dat zal dan de eerste aantasting van de EHS in Nederland zijn.” De fractie is tegen de
gasopslag in Langelo maar voelt zich bestuurlijk gezien met de rug tegen de muur staan.
De VVD vraagt zich af of de provincie in beroep moet gaan tegen de aanwijzing van minister
De Boer van VROM. Tot dusver hield de fractie vast aan het eigen provinciaal beleid en wees



165 De tekst van de aanwijzing:
 “Besluit:
Gelet op artikel 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
een aanwijzing te geven aan provinciale staten van Drenthe om op zo kort mogelijke
termijn, doch uiterlijk binnen zes maanden na dagtekening van dit besluit, het
Streekplan Drenthe te herzien in dier voege, dat het op bijgaande kaart aangegeven
gebied bij Langelo in de gemeente Norg kan worden ingericht ten behoeve van de
ondergrondse opslag van gas.” 
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zij de gasopslag af. Maar de rijksoverheid heeft nu een duidelijke uitspraak gedaan165 en als
“bevoegde mede-overheid haar verantwoordelijkheid genomen.” Er blijft daarom de provincie
niets anders over dan mee te werken aan de herziening van het Streekplan Drenthe, stelt de
VVD-woordvoerder.” De  CDA-fractie zegt ja tegen de streekplanherziening maar vindt het
jammer dat dat via een aanwijzing moet. De fractie was en is van mening dat de gasopslag in
Langelo een offer van Drenthe is maar dat er toch gekozen moet worden voor een ongestoor-
de gasvoorziening. De OPD verwijt de VVD  het hoofd in de schoot te leggen “omdat het rijk
de landelijke belangen laat prevaleren boven de Drentse.” Als dat landelijk belang zo groot is
moet er ook compensatie komen voor de natuur die wordt geschonden, vindt de OPD, die dan
denkt aan zo’n 12 miljoen gulden  “omdat Groningen f 24 miljoen heeft gekregen voor het
Groninger Museum.” Hij kondigt aan een stukje voor te zullen lezen uit een brief die hij van
minister De Boer heeft gekregen, die volgens hem meer dan toegeeflijk is geweest voor de
“gasgiganten”, maar krijgt de kans niet. Want hij wordt aangevallen door de PvdA omdat zijn
fractie te koop zou zijn en door leden van het college omdat hij meent dat het college alleen
maar afwacht en zelf geen initiatief neemt. De OPD-woordvoerder blijft vinden dat er geen
streekplanherziening moet komen en dat Drenthe bezwaar moet maken tegen de aanwijzing.

De D66-woordvoerder roept de hele gang van zaken in herinnering. Het Kabinet Lubbers III
heeft als een van zijn laatste daden het voornemen tot de aanwijzing naar de Tweede Kamer
gestuurd. Daarbij werd erkend dat economisch de aanwijzing onvoldoende kon worden
onderbouwd en dat volgens het beleid ten aanzien van de groene ruimte zo’n aanwijzing niet
gegeven kon worden. Daarom, zo vertelt de D66-er,  heeft het nieuw aangetreden Kabinet
Kok I informatie laten inwinnen door een Commissie van Drie, die zich op haar beurt weer
heeft laten adviseren door het bureau Arthur D. Little. De milieubeweging zorgde voor
contra-expertise door Gastek. Vervolgens liet het Kabinet zich wel snel overtuigen, vindt de
D66-woordvoerder. Volgens hem moeten na zorgvuldige lezing de volgende conclusies
worden getrokken: de onderbouwing van het nationale belang, het zogenaamde koude-voeten-
verhaal is niet juist, ten tweede het ging er niet om de pieken in de vraag op te vangen, maar
het ging om de seizoensvraag, toch werd de capaciteitsbehoefte gebaseerd op de pieken en ten
derde als er ondergrondse opslag nodig is, dan zal die veel groter moeten zijn dan de locatie
in Langelo. Daarom had de Commissie van Drie de vraag of de gepresenteerde gegevens tot
een andere conclusie dan Langelo moeten leiden, met ja moeten beantwoorden.  Maar de
minister en de Tweede Kamer “hebben ervoor gekozen zich door het rapport van de commis-
sie van Drie te laten overtuigen.” en daarna werd de aanwijzing wat pinnig en erg kort door
de bocht gegeven, vindt de woordvoerder. D66 wil tenslotte van het college weten op grond
waarvan het college besloten heeft geen bezwaar te maken. 



166 Er moet worden gedoeld op een vergadering van een statencommissie.

167 Daarmee wordt gedoeld op een voormalig statenlid dat lid  werd lid van de Tweede
Kamer.

168 De motie luidt: 
“overwegende, dat
gasopslag bij Langelo betekent dat in het WCL-gebied, grenzend aan het beekdal en
liggend in de Ecologische Hoofdstructuur een (chemisch) industrieel complex zal
verrijzen van 25 c.q. 50 ha;
constaterende dat
het streekplan Drenthe en de provinciale strategische plannen in dit kwetsbare gebied
geen ruimte bieden voor een dergelijke gasopslag;
- aanwijzing door de minster van VROM is gebaseerd op niet-controleerbare en
verifieerbare informatie van de NAM en Gasunie die beide belanghebbende zijn;
-voornoemde minister aangeeft “in de tijd” geen andere oplossing te zien, waardoor
alternatieven die minder belastend zijn voor natuur, landschap en milieu niet worden
ontwikkeld;
- een gedegen onderbouwd overheidsbeleid in dezen ontbreekt, waarop een aanwij-
zing dient te zijn gebaseerd;
van mening dat
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Groen Links stelt vast dat het jaar 1995 is uitgeroepen tot het tweede Europese natuurbe-
schermingsjaar, waaraan 34 landen, waaronder Nederland, deelnemen. Dit tweede natuurbe-
schermingsjaar ging vorige week in Scheveningen van start omdat extra aandacht voor de
natuur hard nodig is. Want de politieke en maatschappelijke aandacht vermindert, zozeer
zelfs, meent zij, dat aan de staten van Drenthe wordt gevraagd het streekplan Drenthe en het
provinciaal natuurbeleidsplan niet serieus te nemen en mee te werken aan “de verkrachting
van het landschap”. Ze verwijt de PvdA dat toen de staten bezig waren het   provinciaal
natuurbeleidsplan op te stellen, de vorige PvdA-gedeputeerde al ambtenaren aan het werk had
die bekeken  hoe aan het verzoek van de NAM voor gasopslag kon worden voldaan. Ze roept
in herinnering dat op 16 februari 1994166 de staten in meerderheid uitspraken  dat ze natuur-
en landschapsbelangen niet ondergeschikt wilden laten zijn aan economische belangen, dat de
argumenten om tot gasopslag in Langelo te komen onvoldoende waren onderbouwd en dat zij
daarom geen medewerking wilden verlenen aan de daarvoor noodzakelijke streekplanwijzi-
ging. Maar minister De Boer, de voormalige CdK van Drenthe,  kwam met een aanwijzing,
het Waardevol Cultuurlandschap, het  beekdallandschap en de EHS ten spijt, merkt ze sma-
lend op. De woordvoerster van Groen Links wijst ook beschuldigend in de rechting van D66: 
“...teleurstellend was voor ons de ommezwaai van D66, pijnlijk ook omdat de woordvoerster
als lid van de staten van Drenthe een andere mening verkondigde167.” De aanwijzing ligt er,
vervolgt de woordvoerster, maar de staten kunnen daartegen in beroep gaan. GS menen dat
dan de minister zelf het heft in handen zal nemen. Maar in beroep gaan is iets anders dan
medewerking weigeren, zo herhaalt de Groen Links woordvoerster een uitspraak van Profes-
sor Lubach, hoogleraar ruimtelijk ordeningsrecht in Groningen.  Pas nadat de Raad van State
het beroep van de provincie heeft afgewezen, moet de beslissing vallen of er wel of niet
medewerking wordt verleend, vindt Groen Links. Daarom dient de fractie een motie in, die
mede-ondertekend is door de OPD.168



- het gebruik maken van de bij de wet geboden beroepsmogelijkheid tegen een
aanwijzing niet hetzelfde is als het niet voldoen aan een door de minister op te
leggen verplichting inzake herziening van het streekplan ten behoeve gasopslag bij
Langelo;
Besluiten:
het college van gedeputeerde staten op te dragen namens hen, als direct belangheb-
benden, beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State tegen aanwijzing inzake herziening streekplan Drenthe ten behoeve van gasop-
slag bij Langelo op grond van artikel 6, vijfde lid van de Wet op de ruimtelijke
ordening, alsmede tegelijkertijd een schorsingsverzoek hiertegen in te dienen.

208

In de motie wordt GS opgedragen in beroep te gaan tegen de aanwijzing en een schorsings-
verzoek aan te vragen. Het GPV is een soortgelijke mening toegedaan: “De afweging tussen
algemeen en specifiek belang moet natuurlijk ook worden gemaakt. Die afweging is elders
gemaakt. Na de aanwijzing zijn er nog twee opties: niet instemmen met de aanwijzing en
tegelijkertijd een beroepsprocedure aanspannen of wel instemmen met de aanwijzing. Willen
we ons eigen beleid waarmaken dan moeten we eigenlijk de beroepsprocedure tot het einde
toe volgen. Dat heeft niets te maken met het geen gevolg willen geven aan een aanwijzing van
de minister, nee, er zijn rechtsregels in dit land en wanneer volgens die regels wordt gehan-
deld, zullen anderen oordelen.” Het GPV vraagt het college waarom is gekozen voor het
gevolg geven aan de aanwijzing.     

In de beantwoording schuift  de woordvoerder van GS een groot aantal vragen van de
fractiewoordvoerders weg door te zeggen dat het college zich niet meer heeft beziggehouden
met vragen “als hoe het gekomen is, waar Drenthe het niet mee eens is, wat de Commissie
van Drie heeft gedacht en wat de uitslag was van het rapport van Arthur D. Little”. Vanaf
december lag er het probleem dat een hogere overheid zijn wil oplegde aan een lagere over-
heid. Het college heeft daarom, volgens de woordvoerder,  ingezet om een zo zorgvuldig
mogelijke procedure te volgen Hij voegt toe dat mochten de staten besluiten in beroep te
gaan, de minister van VROM “ de uitvoering van de aanwijzing zelf ter hand neemt maar dan
wel op kosten van de provincie.” Er volgen interrupties van de woordvoerders van de PvdA,
het GPV, D66 en de OPD over de vraag  of in beroep gaan automatisch een schorsende
werking heeft of niet. De GS-woordvoerder zegt dat van het instellen van beroep geen
schorsende werking uitgaat,  waarop D66 in vragende zin stelt dat bij het aantekenen van
beroep gelijk om opschorting van de aanwijzing kan worden gevraagd; de rechter moet dan
bepalen of het beroep ook een schorsende werking heeft. De college-woordvoerder beaamt
dit.

In tweede termijn dient D66 nog een motie in die bedoeld is om nog enige invloed te kunnen
behouden op de precieze locatie. Beide moties worden verworpen en het voorstel van het
college tot herziening van het streekplan wordt unaniem aanvaard.

Op 9 februari 1995 komt de Drentse Courant met het nieuws dat 8 statenleden zich niet
willen  neerleggen bij de aanwijzing van de minister. 2 PvdA-ers, 2 D66-ers, het GPV, de
OPD en Groen Links zijn tegen de voorgestelde streekplanwijziging en voor het instellen
van beroep tegen de aanwijzing. Volgens de krant zaten de leden van provinciale staten als
geslagen honden bij elkaar.



169 De nota Dynamiek en Vernieuwing van Van Aartsen is dan pas uit.

209

(Verslag)

In een apart bericht meldt het NvhN op 9 februari 1995 dat de staten instemmen met het 
Provinciaal Milieubeleidsplan.
(Verslag)

In een langer bericht verslaat het NvhN op dezelfde dag het debat in de staten over Lang-
elo. Volgens de krant betreurt de overgrote meerderheid van de staten de aanwijzing maar
laat het er verder bij zitten. Alleen de fracties van Groen Links, OPD, GPV en 2 leden van
de PvdA en D66 willen in beroep gaan. Een van de PvdA-ers wordt geciteerd met de
uitspraak: “het is een zwarte dag voor Drenthe .... Maar we staan met de rug tegen de
muur.” Ook de VVD had het liever anders gezien, schrijft de krant,  maar “we hebben dit
niet kunnen winnen.” Het CDA is en was voor de gasopslag maar de fracties van Groen
Links, OPD en GPV (4 van de 51 statenleden) vinden dat tot het laatst verzet moet worden
geboden. OPD: “Het past Drenthe niet de rol van meeloper te spelen. Het lijkt er op dat
het college doodmoe is en niet in staat is om te strijden voor de Drentse belangen.” Groen
Links meent dat het natuur- en milieubeleid van de provincie wordt verkwanseld en het
GPV sprak over de geloofwaardigheid van het bestuur: “neem je je eigen beleid serieus,
dan moet je een beroepsprocedure tot het einde volgen.”
(Verslag)

16.5 Verlaging of verhoging

Op 29 mei 1995 wordt in de staten het Voorstel interim Provinciaal Meerjarenprogramma
voor het landelijk gebied vastgesteld. De D66-woordvoerder benadrukt dat het gaat om een
belangrijk beleidsterrein dat via decentralisatie een provinciale bevoegdheid is geworden. De
fractie blijft de  verlaging van de provinciale bijdrage voor de aankoop van natuurterreinen
betreuren. Ook de CDA-woordvoerder schenkt aandacht aan dit agendapunt vanwege de
financiering van aankoop van natuurterreinen. Sommige fracties hebben zorgen over het
gebrek aan geld voor aankoop van natuurterreinen en in de kadernota 1996 wordt voorgesteld
daarvoor een paar ton extra uit te geven. Daar is de CDA-fractie niet blij mee want tegelijker-
tijd worden maatschappelijke instellingen gekort of wegbezuinigd en het is voor het CDA de
vraag of deze discrepantie nog lang kan voortbestaan.. Ook wijst de woordvoerder op de 
“negatieve schaduwwerking van het aanwijzen van natuurgebieden. Boeren hebben dan niet
meer de mogelijkheid snel te vertrekken, met alle negatieve gevolgen vandien.”

16.6 Orvelter Mammoetbier

Tijdens de algemene beschouwingen van 6 en 9 november 1995 besteden bijna alle fracties 
aandacht aan het natuurbeleid. De PvdA-fractie blijft achter het Provinciaal Natuurbeleids-
plan staan maar vindt niet dat nieuwe inzichten moeten worden genegeerd, daarmee doelend
op nieuwe mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer.169 Voorts meldt de woordvoerder dat
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in de commissie is voorgesteld de NAM een bijdrage te vragen voor storting in het Groen-
fonds “om daarmee de nadelige gevolgen te verzachten van de gasopslag in Langelo.” 
De VVD-woordvoerder geeft expliciet aandacht aan Van Aartsen’s nota ‘Dynamiek en
Vernieuwing’. Veel Drentse boeren spelen al op de nieuwe ontwikkelingen in, meent de
woordvoerder, en wijst op de streekeigen produkten als  Drentse Aa-kaas en Orvelter Mam-
moetbier. De  CDA-fractie  neemt de gelegenheid te baat om het CDA standpunt over natuur
en landbouw uiteen te zetten: “Het CDA ziet het als een opdracht van de schepper om de
aarde in de volle breedte te bewerken en te bewaren en deze door te geven aan de komende
generaties. We geloven daarom dat landbouw, natuur en milieu in Drenthe in harmonie naast
elkaar kunnen bestaan. Landbouw en natuur hebben elkaar nodig; zonder elkaar kunnen ze
niet. Een natuurbeleid dat de landbouw onvoldoende ruimte biedt, heeft tot gevolg dat de
natuur verpaupert. Een beleid voor land- en tuinbouw, waarbij de waarden van natuur en
milieu worden veronachtzaamd, doet op den duur ook de land- en tuinbouw geen recht.
Regelgeving van de overheid dient dan ook maximale voorwaarden te creëren voor de eigen
verantwoordelijkheid van de ondernemers in de land- en tuinbouw ...” Vooruitlopend op de
discussie over agrarisch natuurbeheer in de staten, vindt het CDA dat verwevenheid van
boerenleven en natuur, waar gewenst en mogelijk, gestimuleerd moet worden. Mede omdat er
scheve verhoudingen zijn  gegroeid tussen het aantal ha’s voor beheer en het aantal ha’s voor
aankoop van natuurterreinen, wil de fractie van de f 200.000,- die door het college is gereser-
veerd voor natuuraankoop f 100.000,-  reserveren voor natuurbeheer door boeren. 

Ook de woordvoerster van Groen Links170 gebruikt haar eerste algemene beschouwingen van
deze collegeperiode om positie te kiezen in het steeds terugkerende debat over de verhouding
tussen economie en milieu.  Natuurlijk moet de werkloosheid worden teruggedrongen, zegt
zij,  “maar daar waar investeringen die hiervoor noodzakelijk zijn nog meer claims leggen op
natuur en milieu, moeten we ook nee durven zeggen . ..... In plaats van heilig te geloven in de
groei van de economie, dienen we ons te bezinnen op de economie van het genoeg. Als we
wachten tot de wal het schip zal keren, zijn we te laat. .... “ Ze illustreert die stellingname met
enkele voorbeelden: de heesters in het Emmer tuinbouwgebied die zijn aangetast door de
uitstoot van de intensieve veeteelt en de ontzwavelingsfabriek, de Drentse sla die teveel
nitraat bevat en niet meer geëxporteerd mag worden, waterleidingbedrijven die waarschuwen
dat de zuivering straks handenvol geld gaat kosten en wetenschappers die voorspellen dat de
schaarste aan drinkwater een van de grootste problemen van de 21ste eeuw zal zijn. De fractie
is het daarom ook oneens met het voorstel van GS om op de milieufederatie te bezuinigen.
Als argument daarvoor voert het college aan dat het milieubewustzijn heel goed is en dat daar
niet verder in geïnvesteerd hoeft te worden.  De woordvoerster zegt het milieubewustzijn van
het college wel eens te willen toetsen. Want als dat zo goed zou zijn, zouden een aantal
plannen als het economisch beleidsplan en het verkeer- en vervoersplan er heel anders uit zien
en zou er voor alle provinciale beleidsplannen een milieutoets zijn opgesteld, zoals bij begro-
tingsbehandeling 1994 is toegezegd. De OPD-fractie acht het nodig de noodzaak van de EHS
te onderschrijven:  “In 1970 was 5% van het grondoppervlak van Nederland ‘ongerept’. Het
idee achter de EHS is het opnieuw bereiken van deze situatie. De OPD denkt dat de biodiver-
siteit zich niet beperkt tot de EHS maar dat ons totale handelen milieubewuster moet wor-
den.....”
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Net als de anderen maakt het GPV in deze eerste algemene beschouwingen na de verkiezing-
en zijn principes duidelijk. De woordvoerder citeert met instemming: “Natuurbeheer is een
coöperatie van mensen, planten en dieren als collega’s onder één hemel. De mens moet dan
wel beseffen dat hij verantwoordelijk is. ... We mogen oogsten, maar dan zo dat we de zaak
niet opsouperen en het kapitaal niet uitputten. We krijgen de rente, maar we mogen geen
woeker nemen.” De GPV-woordvoerder maakt zijn opdracht en opdrachtgever duidelijk: “De
schepper van alle leven heeft de mens de opdracht gegeven dat leven in goede harmonie te
bewaren en te bewaken. De mens heeft het recht niet om ongeremd toe te geven aan zijn
materiële behoeften.” Ook haalt hij het verkiezingsprogramma aan: “In onze provincie moet
gestreefd worden naar een duurzamen ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van van-
daag, zonder daarbij het vermogen van toekomstige generaties om in hun behoeften te voor-
zien in gevaar te brengen.” De GPV-fractie is voorstander van stimulering van agrarisch
natuurbeheer en van verwevenheid van functies.

Het RPF is van mening dat de milieuzaak in het totale kader van produktie en consumptie
moet  worden bekeken. “Als rentmeesters over deze aarde aangesteld door God, onze schep-
per, behoren we het leefmilieu voor mens, dier en plant te beschermen. Ons oneindig streven
naar nog meer, nog luxer en nog sneller gaat ten koste van ons eigen leefmilieu maar ook ten
koste van het leefmilieu van onze naaste in die andere wereld die wij de derde wereld noe-
men. Ook de tweede wereld mag daar ons inziens bij worden betrokken.” Een mentaliteitsve-
randering is nodig, volgens de woordvoerder, maar overspannen regelgeving moet worden
vermeden. 

De beantwoording van de vragen en opmerkingen van de verschillende fracties gebeurt
achtereenvolgens door drie gedeputeerden. De eerste gedeputeerde beaamt dat gestreefd
moet worden naar duurzame landbouw in economisch en ecologisch opzicht met de  nadruk
op streekeigen produkten. De tweede gedeputeerde deelt in antwoord op Groen Links mee dat
er aan de milieutoets wordt gewerkt. Naar aanleiding van de beschouwingen van de fracties
van GPV en RPF, merkt ze op dat ze zich in de opmerkingen van de fracties kan vinden, ook
al heeft ze een andere inspiratiebron. De derde gedeputeerde gaat in op het agrarisch natuur-
beheer. Ze legt uit wat er allemaal aan regelingen bestaat: de Regeling inzake onderhouds-
overeenkomsten (ROL), de stimuleringsregeling ecologisch beheer, een experiment met
perceelranden en ‘een demoproject braak’. Ze is het eens met ieder die ruimere mogelijkhe-
den wil voor agrarisch natuurbeheer maar vindt wel dat de politiek het begrip niet moet
doodknuffelen. Bovendien is de agrarische sector niet enthousiast over de ideeën. Volgens de
Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden zijn boeren  net begonnen te wennen aan
beheersovereenkomsten, vertelt zij, en lijkt het verstandig om nu niet meteen wat anders voor
te stellen. Ze is het oneens met het  voorstel van de CDA-fractie om slechts f 100.000,- te
reserveren voor de aankoop van natuurterreinen. f 200.000,- is al te weinig, is de opvatting
van het college,  vroeger was f 500.000,- beschikbaar. De CDA-woordvoerder constateert
dat de gedeputeerde de discussie over particulier natuurbeheer dus met dichte beurs wil
voeren. Maar wat doet het college als er vanuit de landbouw voorstellen komen voor invulling
, vraagt de woordvoerder zich af? “Die komen niet”, is het antwoord:  “We hebben net de
resultaten van het onderzoek onder ogen gekregen waarvoor wij f 10.000 hebben uitgegeven.
De commissie Groen-gebruik en Milieu van het Landbouwschap heeft gezegd het nut (van
agrarisch natuurbeheer) voor de agrarische sector niet te zien.” De PvdA mengt zich vervol-
gens in het interruptiedebatje. De CDA-fractie  is wel veranderd, daagt de woordvoerder het
CDA uit. Vroeger was de CDA-fractie een groot voorstander van meer geld voor aankoop
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natuurterreinen, nu zegt een andere woordvoerder van de fractie dat de helft eraf moet.
Waarom is de CDA-fractie van mening veranderd, wil de PvdA-woordvoerder weten. 

Dat heeft te maken met de afspraken over de verhouding tussen aankoop en beheer, antwoordt
de CDA-woordvoerder. Er wordt meer aangekocht maar het moet ook worden beheerd.
De CDA-fractie haalt de zaken door elkaar, meent de PvdA-woordvoerder. Bij aankoop en
beheer gaat het om particuliere natuurterreinbeheerders. Agrarisch natuurbeheer, waar de
CDA-fractie geld voor wil, is een heel andere zaak. Ja, zegt de CDA-er, maar de notitie van
Van Aartsen geeft alle ruimte voor verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer.
“Van Aartsen geeft wel de ruimte maar zegt niet hoe het moet en vraagt de provincie met
ideeën te komen”, sluit de gedeputeerde de discussie af.  “De verhouding tussen aankoop en
beheer is scheefgegroeid omdat de agrarische sector vaak zegt dat natuurterreinen maar elders
moeten komen. De verweving, waarvan GS hartelijk voorstander is, komt daardoor niet van
de grond.” De vierde gedeputeerde gaat op de door de PvdA-fractie aangesneden kwestie
van compensatie voor de gasopslag bij Langelo in. De NAM staat op standpunt dat compen-
satie die is vastgesteld, voldoende is, deelt hij mee. “Het afdwingen van meer door de provin-
cie is niet aan de orde. Als het terrein nu in de EHS had gelegen, zouden er meer mogelijkhe-
den zijn geweest.”

In tweede termijn zegt de PvdA-fractie nog eens dat het Provinciaal Natuurbeleidsplan het
uitgangspunt blijft. “Voor het realiseren van de EHS is een actief aankoopbeleid noodzake-
lijk. Initiatieven om in agrarische gebieden extra aandacht te schenken aan natuurbeheer
worden door ons positief beoordeeld.” De CDA-woordvoerder dient mede namens de
fracties van de OPD, VVD, RPF, GPV, AOV/OU55+ een amendement in, dat als strekking
heeft om in ieder geval f 100.000,- te reserveren als voorschot op de discussie over particulier
natuurbeheer.
De woordvoerster van Groen Links kan het niet laten om verwondering over de politieke
gang van zaken uit te spreken: “Ik klap vervolgens even uit het fractievoorzittersoverleg.
Gisteren deed ik voor het eerst ervaring op met het zogenaamde kwartetspel met moties en
amendementen. Misschien was het een gebrek aan politieke ervaring op dit terrein, maar ik
was werkelijk verbaasd bepaalde fracties met een bepaalde politieke gretigheid sommige
kaarten te zien trekken. .... Wij hebben dan ook helemaal niet zo’n behoefte aan de indieners-
eer.” 

In tweede termijn neemt het college het amendement over. Bij de stemming is alleen Groen
Links tegen omdat de fractie de discussie in de commissie wil afwachten.
Tegen het einde van de bijeenkomst voelt de voorzitter zich geroepen in het algemeen iets
over de lengte van de beschouwingen te zeggen: “In plaats van ‘In der Beschränkung zeigt
sich der Meister’ is het hier eerder ‘Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man
ohne Ihr.’

16.7 Verdroging en beregening

Op 26 juni 1996 staan de Wijziging provinciale verordening waterhuishouding Drenthe;
grondwater belastingverordening provincie Drenthe 1994; provinciale milieuverorde-
ning Drenthe, als één punt op de agenda. De spil waar de discussie om draait is aan de ene
kant het tegengaan van de verdroging en aan de andere kant de belangen van de landbouw.
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Het CDA, gesteund door de fracties van OPD, GPV en AOV/OU55+ dient een motie in met
als strekking dat onder voorwaarden meer beregening met behulp van grondwater mogelijk
moet zijn. Diametraal tegenover deze motie staan de amendementen van PvdA en Groen
Links. In het eerste amendement wordt voorgesteld om een heffing in te voeren op het
onttrekken van grondwater voor beregenings- of bevloeiingsdoeleinden. Beide partijen vinden
dat de verdroging serieus moet worden aangepakt en dat het gebruik van grondwater drastisch
moet worden beperkt. In het tweede amendement wordt voorgesteld het onttrekken van
grondwater te verbieden wanneer een waterschap een beregenings- en bevloeiingsverbod
aankondigt. In het derde en laatste amendement van beide partijen wordt voorgesteld de
afvoer van water via drainage slechts toe te staan als dit geen nadelige gevolgen heeft voor de
gewenste grondwaterstand. De VVD komt ook met een motie en neemt daarbij een tussenpo-
sitie in. De VVD-fractie vraagt het college om naast vaststelling van algemene regels voor
beregening “een stimuleringsbeleid te bevorderen voor het ontwikkelen van technieken (o.a.
de beregeningsplannen) en methodieken welke een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding
van de verdroging.” Het college zou daarover jaarlijks moeten rapporteren aan de betreffende
statencommissie.

Bij stemming wordt de motie van het CDA verworpen. Omdat GS voorstellen te willen
koment tot een convenant waarin het omgaan met en het gebruik van water zullen worden
geregeld, besluiten PvdA en Groen Links hun eerste amendement aan te houden tot het Plan
van Aanpak Verdroging zal worden besproken. Het tweede amendement van PvdA en Groen
Links krijgt alleen steun van D66 en wordt dus verworpen, het derde amendement wordt
zonder meer verworpen. De VVD-motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

25 september 1996 Voorstel voor IPO-gedragslijn convenanten
In deze vergadering staat niet het nieuwe convenant op de agenda maar een voorstel hoe in
IPO-verband met convenanten om te gaan. Ook voor de andere statenvergaderingen van 1996
staat het nieuwe convenant niet op de agenda. Waarschijnlijk is het convenant goedgekeurd in
een vergadering van een statencommissie.

In het NvhN van 6 november 1995 wordt kort vermeld dat de staten de scherpste kantjes
hebben afgehaald van de door GS voorgestelde bezuinigingen. 
(Verslag)

16.8 Samengevat

Kwantitatief
Van de 7 statenvergaderingen die voor deze periode zijn gereconstrueerd, worden er 2 versla-
gen: de vergadering van 29 juni 1995 waarin de contouren worden aangegeven voor de
begroting voor 1995, wordt verslagen door zowel de Drentse Courant als het NvhN, de
vergadering van 8 februari 1995 wordt in twee artikelen verslagen door het NvhN, de Drentse
Courant wijdt er een artikel aan en de algemene beschouwingen van november 1995 worden
kort verslagen in het NvhN. Daarnaast verschijnen er 2                                                       
nieuwsberichten voorafgaand aan de vergadering van 29 juni 1994. 
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Kwalitatieve analyse
De verslaglegging is zo objectief mogelijk wanneer:
a. het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming daarover
in de staten;
b. niet alleen de woordvoerders van collegepartijen aan het woord komen maar ook die van
oppositiepartijen;
c. in het verslag geen meningen worden gegeven door de schrijver.
Ad a. In de verslagen van de vergadering van 29 juni wordt het besluit vermeld en niet de

meningsvorming. In de eerste twee verslagen van de vergadering van 8 februari 1995
wordt alleen het besluit vermeld. In het tweede verslag van die vergadering wordt ook
aandacht besteed aan in ieder geval een gedeelte van de  meningsvorming;

Ad b. In  verslagen van de vergadering van 8 februari 1995 wordt zowel door het NvhN als
door de Drentse Courant melding gemaakt van standpunten van college en niet-
collegepartijen;

Ad c. In geen van de verslagen geeft de schrijver een mening.

Het nieuwsbericht is zo objectief mogelijk wanneer er meer dan één perspectief aan bod komt
of meer dan één autoriteit wordt aangehaald.

In geen van beide nieuwsberichten wordt meer dan één perspectief gehanteerd.



171 Zie paragraaf 6.2.2.
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Hoofdstuk 17 Hoe vervult de regionale pers de informatie en kritiekfunctie?

17.1 De kwantitatieve analyse

Om de vraag te beantwoorden hoe de regionale pers de informatie- en kritiekfunctie vervult
met betrekking tot besluitvorming van de EHS in de staten van Friesland en Drenthe, wordt
eerst een schematisch overzicht gegeven van de kwantitatieve analyse. De volgende vragen
worden beantwoord171:
* Wordt verslag gedaan over besprekingen en besluitvorming over het thema EHS in de

vergaderingen van provinciale staten?
* Wordt in de week voorafgaand aan de vergadering van provinciale staten aandacht ge-

schonken aan thema’s die betrekking hebben op de EHS? In welke vorm gebeurt dat, in de
vorm van artikelen die een indicatie zijn voor de informatie- of voor de kritiekfunctie?

* Wordt in de week volgend op de vergadering van provinciale staten aandacht geschonken
aan thema’s die betrekking hebben op de EHS? In welke vorm gebeurt dat, in de vorm van 
artikelen die een indicatie zijn voor de informatie- of voor de kritiekfunctie?

Omdat de data van de geselecteerde vergaderingen in Drenthe en Friesland niet samenvallen,
worden per provincie aparte overzichten gegeven. Onderzocht is niet of de beide kranten aan
hun lezers verslag doen van die bijeenkomsten in algemene zin maar alleen of zij op enige
wijze verslag doen van beraadslagingen en besluitvorming van de agendapunten die de EHS
betreffen. 

17.1.1 Verslaglegging:
Wordt verslag gedaan over besprekingen en besluitvorming over het thema EHS in de



172 V staat voor verslag, een indicatie van de informatiefunctie.

173 Leeuwarder Courant.

174 Friesch Dagblad.

216

vergaderingen van PS?172

Friesland

7-11-89 6/8-11-
90

30-1-91 27-2-91 26-6-91 29-4-92 10/11-
11-92

LC173 (V) 2x (V)

FD174 (V) (V) (V)

9/10-11-
93

15-12-93 30-3-94 29-6-94 28-9-94 13-12-94

LC (V) 2x (V) (V)

FD (V) 2x (V) (V) (V)

4-10-95 7/8-11-95 26-9-96

LC (V)

FD (V) (V)

In de onderzochte periode vinden er 16 vergaderingen van provinciale staten plaats waarin
onder andere thema’s die de EHS in Friesland betreffen, op de agenda staan.
De LC geeft op deze manier verslag van 6 van de 16 vergaderingen, in 8 artikelen. Meer dan
de helft wordt niet door de LC verslagen.
Het FD doet verslag van 9 van de 16 vergaderingen en wijdt daar 10 artikelen aan. Iets minder
dan de helft wordt door het FD niet verslagen.



175 Drentse Courant of Drents Groningse Pers.

176 Nieuwsblad van het Noorden (een van de twee regionale kranten die grotendeels is
gericht op de provincie Groningen)
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Drenthe

13/16-
11-89

27/28-6-
90

5/8-11-
90

2/5-11-
92

16-12-92 30-6-93 29-9-93

DC/-
DGP175

(V) 3x (V) (V)

NvhN176 (V)

8/11-11-
93

29-6-94 7/10-11-
94

14-12-94 8-2-95 29-5-95 6/8-11-
95

DC/DGP (V) (V)

NvhN (V) (V) 2x (V)

26-6-96

DC/DGP

NvhN

In de onderzochte periode vinden er 15 vergaderingen van provinciale staten plaats waarin
onder andere thema’s die de EHS in Drenthe betreffen, op de agenda staan. 
De Drentse Courant doet verslag van 5 van de 15 vergaderingen,  in 7 artikelen. Meer dan de
helft van de vergaderingen wordt door de DC niet verslagen.
Het NvhN  doet verslag van 5 van de 15 vergaderingen en wijdt daar 6 artikelen aan. Drie-
kwart wordt niet verslagen door het NvhN.

17.1.1.1 De verzwegen vergaderingen
Waarom worden deze vergaderingen van provinciale staten voor gemiddeld meer dan 50%
niet door de pers verslagen? Vermoedelijke redenen geen verslag van een vergadering van
provinciale staten te publiceren:
- de beraadslagingen worden overheerst door technische en/of procedurele debatten die voor

niet-ingewijden niet te volgen zijn;
- de vergaderingen zijn politiek-inhoudelijk niet interessant: er worden geen politieke stand-

punten ingenomen waardoor verschillen tussen partijen zichtbaar worden;
- in de staten wordt vooral aan symboliek gedaan. De race is al gelopen en het besluit staat

vast. Daarover is al in de pers bericht naar aanleiding van de commissievergaderingen of 
naar aanleiding van standpunten van GS.
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De zeven vergaderingen die door geen van beide Friese kranten worden verslagen, zijn voor
het merendeel politiek inhoudelijk niet oninteressant:
- er worden al in een pril stadium twijfels geuit over de  ‘groene plannen’ van het rijk (no-

vember 1989);
- GS verdedigen dat natuurbeschermingsorganisaties een verzoek tot landinrichting, tot

dusver het privilege van de landbouw, doen (februari 1991);
- als enige bedingt de provincie Friesland een uitzonderingspositie  bij het ondertekenen van

convenant tussen het ministerie van LNV en het IPO over de uitvoering van het natuurbe-
leidsplan, waarbij partij-politieke verschillen zich uitkristalliseren  (juni 1991);

- de agendapunten voor de vergadering zijn weliswaar technisch-uitvoerend van aard maar
met een statenbrede motie wordt alvast een voorschot genomen op het verzet tegen moge-
lijke bezuinigingen van het rijk (april 1992);

- het beheersplan Oude Venen dat in de vergadering van aan de orde is, is onderdeel van het
strategisch groenproject dat in Midden-Friesland op veel kritiek kan rekenen (juni 1994); 

- in de vergadering over het provinciaal milieubeleidsplan stemmen drie fracties om tegen-
gestelde redenen tegen het plan en wordt het college via een motie gedwongen het scherpe-
re beregeningsbeleid in te trekken (van september 1994);

- de algemene beschouwingen laten een geleidelijke ommezwaai zien in opvattingen over
natuurbeheer door boeren (november 1995).

De zes vergaderingen die niet door de Drentse Courant worden verslagen en ook niet door het
Nieuwsblad van het Noorden, zijn evenmin van politieke stellingnames en keuzes ontbloot:
- in de algemene beschouwingen poneren de college-partijen, in afwachting van de rijksplan-

nen, alvast standpunten over de relatie natuur en landbouw (november 1989);
- bij de vaststelling van het eerste streekplan van Drenthe  wordt er, zij het met mondjesmaat,

gesproken over de EHS in het streekplan (juni 1990);
- bij de algemene beschouwingen leggen  sommige fracties veel nadruk op de verslechtering

van het milieu en het falend milieubeleid van de overheid en tekent zich een tegenstelling
af tussen college-partijen over de noodzaak om planologische duidelijkheid te scheppen
over de EHS (november 1992); 

- bij de algemene beschouwingen nemen fracties duidelijk stellingen in met betrekking tot
het natuurbeleid (november 1993);

- bij de algemene beschouwingen vertolken de niet-college partijen hun principes voor wat
betreft de relatie tussen milieu en economie (van 1994); 

Alleen bij de streekplanwijziging voor het plan Goudplevier in december 1994, lijkt sprake
van een gelopen race en wordt er vooral procedureel gepraat. Dat geldt ook bij de vaststelling
van het meerjarenprogramma landelijk gebied op 29 mei 1995. Maar de discussie bij de
vaststelling van verordeningen in het kader van de waterhuishouding op 26 juni 1996 mag dan
in de voorstellen technisch van aard zijn, de onderliggende èn uitgesproken politieke menings-
verschillen zijn duidelijk aanwezig.

17.1.1.2 Friesland en Drenthe
In beide provincies worden in de meeste van deze vergaderingen politieke standpunten ing-
enomen en worden, vooral maar niet alleen, door niet-college-partijen politieke uitgangspun-
ten of beginselen uiteengezet. In het algemeen blijkt uit de reconstructie dat er tijdens de
beraadslagingen niet procedureel maar inhoudelijk wordt gepraat. Het komt voor dat concept-
besluiten worden gewijzigd of dat leden van college-partijen tegenstemmen, de race is dus
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lang niet in alle gevallen al gelopen. Als de beraadslagingen voor het merendeel wel politiek-
inhoudelijk zijn en niet technisch of procedureel, dan is de enige overgebleven verklaring voor
de onverschilligheid van de pers, dat de besluiten in feite al eerder zijn genomen in de com-
missievergaderingen en dat daar al eerder verslag van is gedaan. Om dat na te gaan is in de
vorm van zachte ‘checks’ nog eens gekeken of in de ‘verzwegen’ vergaderingen ook wijzi-
gingsvoorstellen, moties of amendementen zijn ingediend en zijn aangenomen.

Dat blijkt in Friesland het geval. 
- bij de algemene beschouwingen in november 1989 wordt een niet onbelangrijke motie van

het CDA door het college overgenomen: er zal onderzocht worden wat de sociaal-economi-
sche gevolgen zijn voor Friesland van het nieuwe natuurbeleid;

- in de vergadering van april 1992 wordt een motie over landinrichting aangenomen;
- in de vergadering van juni 1994 worden twee moties ingediend over het beheersprogramma

voor de Oude Venen maar niet aanvaard;
- in de vergadering van 28 september 1994 worden de twee moties aangenomen die het

strenge beleid van GS ten aanzien van grondwaterbeheer versoepelen.
In slechts drie van de zeven ‘verzwegen’ vergaderingen, wordt het concept-besluit niet aan-
gevochten. In vier van die vergaderingen wordt het besluit ongewijzigd overgenomen. In de
andere drie wordt het besluit gewijzigd of krijgt GS een opdracht uit te voeren.

Bij de ‘verzwegen vergaderingen’ in Drenthe ligt het anders. Alleen in de vergadering van juni
1996 over de ‘waterverordening’ worden moties en amendementen ingediend en wordt één
motie aangenomen. De andere vergaderingen die de krant niet halen, zijn:
- bijna alle algemene beschouwingen uit de periode behalve die van 1995;
- de vergadering over het streekplan (juni 1990);
- de wat procedurele vergadering over het plan Goudplevier (december 1994).



177 De volgende aanduidingen vallen, naast het verslag, onder de informatiefunctie:
nieuwsbericht (N) en achtergrondartikel (A). Onder de kritiekfunctie vallen: het
redactionele commentaar (R), de column © en opinie van derden (O). Zie paragraaf
8.2.
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17.1.2 Artikelen rondom de statenvergadering I:
Wordt in de week voorafgaand aan de statenvergadering aandacht geschonken aan
thema’s die betrekking hebben op de EHS? In welke vorm gebeurt dat, artikelen die
een indicatie zijn voor de informatie- of voor de kritiekfunctie?177

Friesland

7-11-89 6/8-11-
90

30-1-91 27-2-91 26-6-91 29-4-92 10/11-
11-92

LC 7-11 
(N)

7-11 
(N)
8-11
(N)

7-11
(N)
10-11
(N)

FD 7-11 
(N) 
10-11
(N)
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9/10-11-
93

15-12-93 30-3-94 29-6-94 28-9-94 13-12-94

LC 6-11
(N)
6-11
(N)  
8-11 
(A)
9-11 
(O)
9-11
(N)

11-12
(O)

14-12
(N)
14-12
(A)

12-12
(N)
12-12
(O)

FD 9-11
(N)
9-1
(N)
10-11
(A)

15-12
(N)

4-10-95 7/8-11-95 26-9-96

LC 3-10
(A)

FD 4-10 
(N)

21 maal schenkt de LC in de week voorafgaand aan de statenvergadering, aandacht aan de
thematiek van de EHS. 13 keer  gebeurt dat in de vorm van een nieuwbericht (N), 5 x wijdt de
krant daar een achtergrondartikel aan (A) en 3 x wordt een opiniestuk van derden (O) ge-
plaatst. Vooral voor de algemene beschouwingen van 9 en 10 november 1993 (de vergadering
waarin bekend wordt gemaakt dat GS een akkoord hebben gesloten met de landbouw over de
uitvoering van het Natuurbeleidsplan) en de vergadering van 15 december 1993 (waarin PS
hun goedkeuring kunnen hechten aan dat akkoord) bestaat bij de krant veel belangstelling.
Het FD besteedt 9x voorafgaand aan de statenvergaderingen aandacht aan de thematiek. Dat
gebeurt 7 x in de vorm van een nieuwsbericht (N) en 2 x in de vorm van een achtergrondarti-
kel (A). Ook het FD besteeds verhoudingsgewijs veel aandacht aan de vergaderingen van 9 en
10 november 1993 en 15 december 1993.

Opvallend is dat voorafgaand aan de besluitvorming over het Natuurbeleidsplan van 26 juni
1991 geen van beide kranten artikelen over het Natuurbeleidsplan brengt.

Drenthe
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13/16-
11-89

27/28-6-
90

5/8-11-
90

2/5-11-
92

16-12-92 30-6-93 29-9-93

DC/DGP 1-11
(N)
1-11
(A)
2-11
(A)
2-11
(N)
3-11
(N)

31-10
(N)
1-11
(N)

30-6
(N)

25-9
(N)

NvhN 2-11
(A)

2-11
(N)

8/11-11-
93

29-6-94 7/10-11-
94

14-12-94 8-2-95

DC/DGP 8-11 
(N)
9-11
(N)

NvhN 24-6
(N)
28-6
(N)

29-5-95 6/8-11-95 26-6-96

DC/DGP

NvhN

11 maal schenkt de DC in de week voorafgaand aan de statenvergadering, aandacht aan de
thematiek. 9 keer  gebeurt dat in de vorm van een nieuwbericht (N), 2 maal wijdt de krant daar
een achtergrondartikel aan (A). Verhoudingsgewijs worden de meeste artikelen geschreven
voorafgaand aan de algemene beschouwingen van november 1990. Maar de artikelen gaan
niet over besluiten van PS maar over de presentatie van GS van het ontwerp Intentieprogram-
ma bodembescherming dat pas in september 1993 ter besluitvorming aan de staten wordt
voorgelegd. 
 
Het NvhN besteedt 4 maal  voorafgaand aan de statenvergaderingen aandacht aan de thema-
tiek: 3 keer in de vorm van een nieuwsbericht, 1 maal in de vorm van een achtergrondartikel.
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17.1.2.1 Informatie of kritiek?
In verreweg de meeste gevallen hebben de artikelen die voorafgaand aan de statenvergadering
verschijnen, de vorm van een nieuwsbericht of achtergrondartikel. Ze valleen daarmee bijna
allemaal onder de informatiefunctie. Alleen de LC plaatst drie artikelen die opinies van derden
zijn, en die daarmee onder de kritiekfunctie vallen. 

17.1.3 Artikelen rondom de statenvergadering II:
Wordt in de week volgend op de statenvergadering aandacht geschonken aan thema’s
die betrekking hebben op de EHS?
In welke vorm gebeurt dat, artikelen die een indicatie zijn voor de informatie- of voor
de kritiekfunctie?

Friesland

7-11-89 6/8-11-
90

30-1-91 27-2-91 26-6-91 29-4-92 10/11-
11-92

LC 13-11
(N)

FD 31-1
(N)

13-11
(N)
14-11
(N)

9/10-11-
93

15-12-93 30-3-94 29-6-94 28-9-94 13-12-94

LC 11-11
(A)
13-11
(N)

14-12
(O)

FD 11-11
(A)
12-11
(C)
12-11
(A)

4-10-95 7/8-11-95 26-9-96

LC 11-11
(N)

FD
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5 maal besteedt de LC in de week volgend op een statenvergadering aandacht aan de thema-
tiek, driemaal in de vorm van een nieuwbericht, eenmaal in de vorm van een achtergrondarti-
kel en eenmaal in de vorm van een opiniestuk. 

Het FD doet dat 6 keer, driemaal in de vorm van een nieuwsbericht, tweemaal in de vorm van
een achtergrondartikel en eenmaal in de vorm van een column.

Bij de LC ligt de piek bij de vergadering van 9 en 10 november 1993, die in het teken staat
van het nieuwe akkoord tussen GS en de landbouw. Daaraan worden twee artikelen gewijd. 
Bij het FD is eveneens veel aandacht voor de nasleep van die vergadering (4x) maar ook voor
de algemene beschouwingen van november 1992 (2x), waar veel wordt gesproken over de
gevolgen van het Structuurschema Groene Ruimte voor Friesland en voor de gevolgen van de
vergadering van 4 oktober 1995, waarin een besluit is genomen over de streekplanuitwerking
van de Blauwe Zone (2x). 

Drenthe

13/16-
11-89

27/28-6-
90

5/8-11-
90

2/5-11-
92

16-12-92 30-6-93 29-9-93

DC/DGP 17-12
(A)
18-12
(N)
18-12
(A)
19-12
(N)

30-9
(N)
2-10
(N)

NvhN

8/11-11-
93

29-6-94 7/10-11-
94

14-12-94 8-2-95

DC/DGP

NvhN

29-5-95 6/8-11-95 26-6-96

DC/DGP

NvhN

6 keer besteedt de DC in de week volgend op een statenvergadering aandacht aan de thematiek
van de EHS, viermaal in de vorm van een nieuwbericht, tweemaal in de vorm van een achter-
grondartikel. De piek ligt na de statenvergadering waarin het provinciaal natuurbeleidsplan
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werd vastgesteld. 

17.1.3.1 Informatie of kritiek?
Ook in verreweg de meeste gevallen hebben de artikelen die op een statenvergadering volgen 
de vorm van een nieuwsbericht of achtergrondartikel, waarmee ze onder de informatiefunctie
vallen De LC plaatst 1 opinie-van-derden stuk en het FD 1 column, die beiden onder de
kritiekfunctie vallen. 

17.1.4 De kwantitatieve analyse: samenvatting en conclusie

Verslaglegging 

Aantal statenverga-
deringen waarover
verslag is gedaan

Aantal artikelen
waarin de statenver-
gadering wordt ver-
slagen

Friesland
(Totaal: 16
vergaderingen)

9 19

Drenthe
(Totaal: 15 vergade-
ringen)

8 13

In bijna de helft van de gevallen verslaan de regionale bladen  de vergaderingen van provinci-
ale staten over thema’s die de EHS betreffen, niet. De oorzaak daarvan ligt niet bij provinciale
staten: noch in deze provinciale taak met betrekking tot de EHS, noch in de beraadslagingen
van PS overheerst de technische of procedurele kant. Integendeel, één van de grote politieke
thema’s van deze tijd, de strijd om natuurbehoud versus het streven naar economische ontwik-
keling en welvaart, komt in deze twee provinciale staten herhaaldelijk aan de orde. Wat betreft
de verslaglegging vervult de pers haar informatiefunctie dus niet voldoende: niet alle staten-
vergaderingen worden verslagen. De oorzaken daarvan liggen niet in de provinciale politiek
en moeten dus liggen bij de pers zelf en bij de organisatie van de krant.  

Artikelen rondom de statenvergadering

Aantal statenverga-
deringen
waaromheen artike-
len verschijnen

Artikelen voor en/of
na de statenvergade-
ring
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Friesland
(Totaal: 16 vergade-
ringen)

10
41
(N 26)
(A 10)
(O 3)
(C 1)

Drenthe
(Totaal: 15 vergade-
ringen)

7
21
(N 16)
(A 5)

Uit deze kwantitatieve analyse valt op te maken dat de regionale pers regelmatig bericht over
het thema EHS in de respectievelijke provincies maar dat zij die berichtgeving niet recht-
streeks koppelt aan de provinciale besluitvorming. De artikelen vallen voor het overgrote deel
onder de informatiefunctie. Artikelen die gerekend worden tot de kritiekfunctie zijn er in
Friesland mondjesmaat en in Drenthe helemaal niet. Verder zijn de verschillen in de regionale
pers opvallend: de Friese pers geeft veel meer ruimte aan artikelen die te maken hebben met
de EHS in Friesland dan de Drentse pers dat voor Drenthe doet.

17.2 De kwalitatieve analyse

17.2.1 De informatiefunctie
De meeste artikelen die verschijnen rondom de statenvergaderingen met thema’s over de EHS,
vallen onder de informatiefunctie. Het scheiden van feiten en meningen en het zoeken naar
evenwicht zijn in hoofdstuk 8 als de belangrijkste indicatoren voor de informatiefunctie van de
pers aangemerkt. In dit onderzoek worden de volgende soorten artikelen geschaard onder de
informatiefunctie:
* het feitelijk verslag van de desbetreffende vergadering van provinciale staten;
* het nieuwsbericht dat informatie geeft over zaken die te maken hebben met de EHS in de

provincies;
* het achtergrondartikel waarin het actuele nieuws in een informatieve context wordt ge-

plaatst.
In deze kwalitatieve analyse wordt bekeken hoe in de praktijk deze soorten artikelen zich
verhouden met het in hoofdstuk 8 geschetste ideaal-type van dat type artikel.

17.2.1.1 Het feitelijk verslag;
Vastgesteld werd dat het feitelijk verslag zo objectief mogelijk is wanneer
* het verslag niet alleen het genomen besluit beschrijft maar ook de meningsvorming daar-

over (een indicatie van evenwicht)
* niet alleen de woordvoerders van de collegepartijen worden geciteerd of verslagen maar

ook die van de niet-collegepartijen (een indicatie van evenwicht)
* in het verslag geen meningen worden gegeven, uitgezonderd natuurlijk de meningen van de

woordvoerders in de statenvergadering. (een indicatie van objectiviteit door het scheiden
van feiten en meningen).

Verslag (Informatiefunctie)
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Friesland Niet alleen
besluit maar
ook
meningsvor
ming

Niet alleen college-partijen
maar ook niet-collegepartij-
en

Eigen mening van
verslaggever wordt vermeld

1989-1991
(totaal: 4)  _ 2 _

1992
(totaal: 2) _ _ _

1993
(totaal: 6) 2 2 _

1994
(totaal: 3) 1 2 _

1995 t/m
1996
(totaal: 3)

3 3 _

Totaal: 18 6 9 _

Drenthe Niet alleen besluit
maar ook
meningsvorming

Niet alleen college-
partijen maar ook
niet-collegepartijen

Eigen mening van
verslaggever wordt
vermeld

1989 t/m 1991
(totaal: 1) _ _ 1

1992
(totaal: 3) _ _ _

1993
(totaal: 2) 2 2 1

1994 t/m 1996
(totaal: 7) 1 2 _

Totaal: 13 3 4 2

De verslagen in de Friese kranten scoren beiden hoog op de indicatie van objectiviteit: in de
verslagen van de statenvergaderingen, worden geen meningen van de statenverslaggevers
vermeld. Op beide andere punten is heel wisselend gescoord.  Soms wordt de meningsvorming
beschreven, dan weer niet. Dan weer krijgen de woordvoerders van niet-collegepartijen plaats
in het verslag, dan weer worden alleen de woordvoerders van de collegepartijen vermeld. De
Friese kranten verschillen per keer daarin van elkaar: soms geeft de ene krant meer aandacht
aan niet-collegepartijen en/of meningsvorming (indicatoren van evenwicht) en bij een andere
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vergadering doet de andere krant dat. De strikte scheiding tussen feiten en meningen die de
Friese pers in hun verslaglegging aanhoudt, wordt niet toegepast door de Drentse pers.  Maar
net als bij de Friese kranten wordt er op beide punten die een indicatie van evenwicht geven,
in Drenthe wisselend gescoord. Nu eens is er uitsluitend aandacht voor de woordvoerders of
de uitspraken van collegepartijen, in een ander geval komen de niet-collegepartijen wel weer
aan bod. Datzelfde geldt voor het weergeven van de meningsvorming.

Is die eenzijdige aandacht voor collegepartijen, die zich vaak voordoet, terecht?
Soms wel, zoals bij de Friese algemene beschouwingen van 1990 waar de Friese CDA-fractie
het voortouw neemt en de andere fracties alleen maar reageren. Bij de Friese algemene be-
schouwingen van 1992 lijkt het minder terecht dat alleen de standpunten van de college-
partijen de krant halen, ook bijvoorbeeld de D66-fractie laat zich in die discussie niet onbe-
tuigd en pleit voor een opstelling, een snelle begrenzing van de EHS,  die een jaar later met
veel strubbelingen ook door de andere partijen zal worden ingenomen. In de Drentse algemene
beschouwingen van 1990 legt  de GPV-woordvoerder uit wat de beginselen zijn van zijn partij
wat betreft natuur en milieu. Net als de aanval van Groen Links op het regeerakkoord, komen
die uitspraken niet verder dan de statenzaal want de pers doet er niets mee. In de verslagen
over het Drentse provinciaal natuurbeleidsplan is ook alleen aandacht voor de college-partijen.
In eerste instantie terecht, want de PvdA komt met een concreet voorstel: het instellen van een
driepartijen overleg voor onderzoek naar de beste manier van waterwinning. Maar de niet-
collegepartijen kaarten de onvrede rond het Structuurschema Groene Ruimte aan, zonder dat
daar enige bekendheid aan wordt gegeven.

Zo duidelijk als het streven naar objectiviteit door geen feiten met meningen te vermengen in
de verslaggeving vorm heeft gekregen, zo onduidelijk lijkt dat het geval met het streven om
voor evenwicht in de verslaggeving te zorgen door alle partijen aan bod te laten komen. Dat
gaat vooral ten koste van de niet-collegepartijen.

17.2.1.2 Het nieuwsbericht
Afgesproken werd dat het nieuwsbericht zo objectief mogelijk is wanneer meer dan één
perspectief aan bod komt en/of meer dan één bron van autoriteit wordt aangehaald ( een
indicatie van evenwicht in de zin van hoor en wederhoor). In het volgende schema staat ook
vermeld welk perspectief in het nieuwsbericht overheerst, wanneer er sprake is van één
enkelvoudig perspectief: pro of contra EHS. Die twee categorieën zijn heel ruim genomen. Tot
‘pro EHS’ worden globaal alle berichten gerekend die het oorspronkelijke natuurbeleid van
het rijk verdedigen. Tot ‘contra EHS’ worden globaal alle berichten gerekend die zich keren
tegen de oorspronkelijke voorgestelde EHS. Ondanks deze ruime indeling konden niet alle
berichten worden geplaatst.
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Nieuwsbericht (Informatiefunctie)

Friesland Meer dan
één perspec-
tief

Eén perspectief:
pro EHS

Eén perspectief:
contra EHS

1989-1991
(totaal: 4) 2 _ 1

1992
(totaal: 7) 2 _ 5

1993
(totaal: 8) 2 1 5

1994
(totaal: 1) 1  _ _

1995 t/m
1996
(totaal: 2)

1 _ 1

Totaal: 22 8 1 12

Drenthe Meer dan één per-
spectief

Eén perspectief:
pro EHS

Eén perspectief:
contra EHS

1989 t/m 1991
(totaal: 3) 2 _ 1

1992
(totaal: 5) 1 2 1

1993
(totaal: 6) 1 3 _

1994 t/m 1996
(totaal: 2) _ _ 1

Totaal: 16 4 5 3

De 22 nieuwsberichten die in de Friese kranten verschijnen, worden overwegend vanuit één
perspectief beschreven. Dat perspectief varieert van contra de EHS tot een genuanceerd pro. In
8 Friese nieuwsberichten wordt meer dan één perspectief gehanteerd en worden verschillende
opvattingen naast elkaar gezet of met elkaar geconfronteerd. De 16 nieuwsberichten in de
Drentse pers worden eveneens overwegend vanuit één perspectief geschreven. Dat perspectief
varieert per artikel. Slechts in 4 nieuwsberichten wordt meer dan één perspectief belicht.
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17.2.1.3 Het achtergrondartikel
Het achtergrondartikel moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als het nieuwsbericht wil het
zo objectief mogelijk genoemd kunnen worden. Er moet meer dan één perspectief aan bod
komen en/of meer dan één bron van autoriteit worden aangehaald ( een indicatie van even-
wicht in de zin van hoor en wederhoor). 

Achtergrondartikel (Informatiefunctie)

Friesland Meer dan
één perspec-
tief

Eén perspectief:
pro EHS

Eén perspectief:
contra EHS

1993
(totaal: 6) 3 2 1

1995 t/m
1996
(totaal: 1)

_ _ 1

Totaal: 7 3 2 2

Drenthe Meer dan één per-
spectief

Eén perspectief:
pro EHS

Eén perspectief:
contra EHS

1989 t/m 1991
(totaal: 3) 2 _ _

1992
(totaal: 2) 2 _

 
_

Totaal: 5 4 _ _

Van de 7 achtergrondartikelen die in de Friese pers verschenen, voldoen 3 aan het criterium
van objectiviteit. Van de 5 achtergrondartikelen in de Drentse pers, voldoen er 4 aan dit
criterium. 

17.2.2 Conclusies over de informatiefunctie
Op grond van deze gegevens tekent zich geen gunstig beeld af van het vervullen van de
informatiefunctie door de regionale kranten.
Ten eerste worden de vergaderingen van provinciale staten als het gaat om een belangrijk
thema als de EHS, weinig verslagen. Inwoners van de provincie die niet vallen onder het
doelgroepenbeleid op het terrein van natuur en landbouw, worden door het lezen van hun
regionale krant niet veel wijzer over  de ‘natuurlijke’ inrichting van hun provincie, noch over
de rol die de provinciale overheid daarbij speelt.
Ten tweede is het opvallend dat in de verslagen die wel over die vergaderingen verschijnen,
een gebrek aan evenwicht kan worden geconstateerd. In het algemeen worden in die verslagen
geen pogingen gedaan om het volledige palet van de politieke kleuren die in de provinciale
staten vertegenwoordigd zijn, te laten zien.
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Ten derde zijn de nieuwsberichten meest korte berichten die een gebeurtenis weergeven vanuit
één perspectief of invalshoek, zonder een eigen journalistieke inbreng. Dat doet onweerstaan-
baar denken aan het kritiekloos overnemen van persberichten die aan de krant worden ge-
stuurd. Als dat zo is, doemt de volgende vraag op: welke persberichten halen de krant niet?
Hoe gaan de kranten met de ‘ gate-keeping’  rol om? Maar op grond van het hier vergaarde
materiaal lijkt er geen sprake van te zijn dat de kranten  één standpunt naar voren laten komen 
en andere standpunten bij het toegangshek tegenhouden.
Ten vierde valt het geringe aantal achtergrondartikelen op. Bij een zo ingrijpend en
gecompliceerd plan als de ontwikkeling van de EHS in beide provincies zijn achtergrondarti-
kelen die de materie verduidelijken en de moeilijkheden schetsen waar de provinciale politici
voor staan, onontbeerlijk.
Ten vijfde is het opvallend dat de achtergrondartikelen toch nog voor een groot deel vanuit
één perspectief worden geschreven waardoor er nauwelijks sprake is van een informatieve
context. 

Wel moet bij de twee voorgaande punten over de achtergrondartikelen een belangrijke kantte-
kening worden gemaakt. Het is heel goed mogelijk dat er veel meer achtergrondartikelen zijn
verschenen die buiten de geselecteerde periodes vallen. Daar kunnen twee oorzaken voor zijn.
De pers kan in de eerste plaats de aandacht hebben geconcentreerd op de vergaderingen van de
statencommissies in plaats van op die van provinciale staten, in de veronderstelling dat daar
het eigenlijke werk gebeurt. Of de achtergrondartikelen over het thema van de EHS en het
landbouw- en natuurbeleid in de provincies zijn helemaal losgekoppeld van de politieke
besluitvorming. Maar in beide gevallen draagt de pers bij aan de onbekendheid en de ver-
meende onbelangrijkheid van provinciale staten.

17.2.3 De kritiekfunctie
Voor beoordeling van de kritiekfunctie van de pers werden op dezelfde manier als bij de
informatiefunctie, ideaal-typen van soorten artikelen beschreven. Dat waren:
*  het (hoofd)redactioneel commentaar;

Daaraan zal verder geen aandacht meer worden besteed omdat geen (hoofd)redactioneel
commentaar in de onderzochte periodes over het thema EHS is aangetroffen. 

* de column van een redacteur;
* opinie van derden.

17.2.3.1 De column
Om te beoordelen of een column bijdraagt aan de kritiekfunctie van de pers, zou een column
volgens de argumentatie in hoofdstuk 8 aan de volgende criteria moeten voldoen:

- in de column moet een duidelijk standpunt worden ingenomen;
- de context van het ingenomen standpunt moet worden beschreven;
- in de column moet worden uiteengezet op welke autoriteiten de schrijver zich be-

roept.
Hieronder volgt de schematische weergave:
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Column (Kritiekfunctie)

Friesland Duidelijk
standpunt?

Context van het standpunt? Welke autoriteiten?

1993
(totaal: 1) 1 1 _

De oogst is mager. Eén keer wordt slechts een column aangetroffen, in het FD. De column
voldoet aan de twee eerste criteria maar noemt niet de geraadpleegde autoriteiten. Tussen de
regels doorlezend, lijken dat provinciale ambtenaren te zijn.

17.2.3.2 Opinies van derden
Hierbij gaat het niet om vorm of inhoud van het artikel maar om de vraag aan wie, of liever
aan welke standpunten de redactie plaatsingsruimte biedt.

Opinies van derden (Kritiekfunctie)

Friesland Door wie? 
Pro EHS?

Door wie?
Contra EHS?

1993
(totaal: 2) 1 1

1994
(totaal: 2) _ 2

Totaal: 4 1 3

Viermaal biedt de LC ruimte aan een gastschrijver om in dit kader een artikel te schrijven. In
1993 krijgen een lid van de CDA-fractie van de Tweede Kamer (over moderne landbouw) en
een woordvoerder van de Friese milieufederatie (over het belang van de natuur) plaatsings-
ruimte. In 1994 is het kamerlid weer te gast, ze schrijft over het bereikte akkoord tussen GS en
de landbouw en de ‘ verkeerde’ reactie van de minster daarop, naast een vertegenwoordiger
van de Friese vogelbeschermingswacht die voor de vliegende hectares en daarmee voor het
wijzigen van het EHS-beleid, pleit.

17.2.4 Conclusies over de kritiekfunctie
In de Drentse pers is helemaal geen sprake van het vervullen van de kritiekfunctie. In de
Friese pers komen artikelen die onder de kritiekfunctie vallen, wel eens voor maar heel
weinig.  Ook hierbij past de kanttekening dat het geringe aantal aan de geselecteerde periodes
kan liggen.

17.3 De provincie en de pers

Dit verkennend onderzoek naar de wijze waarop de regionale pers in twee provincies de
informatie- en kritiekfunctie vervult ten op zichte van discussies en besluitvorming in provin-
ciale staten over het thema van de EHS, wijst uit dat er weinig aandacht aan die discussies
wordt geschonken. Uit de conclusies van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse blijkt dat:
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- in bijna de helft van de gevallen de geselecteerde vergaderingen niet worden verslagen door
de pers;

- de berichtgeving over het thema EHS door de kranten niet wordt gekoppeld aan de provin-
ciale besluitvorming;

- in de berichtgeving weinig aandacht aan de discussies en de meningsvorming wordt ge-
wijd;

-  in de artikelen die daar wel over verschijnen lang niet altijd het principe van evenwicht,
van hoor- en wederhoor, van het uiteenzetten van verschillende invalshoeken kennen;

- de kritiekfunctie onderbelicht blijft, waardoor de lezer (en kiezer) niet wordt uitgenodigd
om een standpunt in te nemen en rustig aan de kant kan blijven staan. 

Ook lijken er tussen de Friese en de Drentse pers aanzienlijke verschillen te bestaan in het
vervullen van de informatie- en kritiekfunctie ten gunste van de Friese pers. Het aantal artike-
len is echter te klein om daar een echte uitspraak over te doen en ook is de politieke situatie te
verschillend.

Wanneer de kritiek- en informatiefunctie op deze wijze wordt vervuld, is het moeilijk om
uitspraken te doen over de aard van de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie tussen pers en
politiek op dit niveau. De vraag naar wie de politieke communicatie beheerst, laat zich hier
dan ook moeilijk beantwoorden. Op basis van de vergaarde gegevens lijkt de keuze tussen de  
‘party logic’, de politiek, dicteert wat de pers moet schrijven en de ‘media logic’, de journalist
bepaalt wat het publiek wil weten, in eerste instantie naar de ‘media logic’ te gaan.  De
journalisten bepalen zelf welke vergaderingen van provinciale staten zij interessant genoeg
vinden voor hun lezerspubliek en ook aan welke uitspraken en van wie zij aandacht willen
schenken in hun krant.  Maar de tegenstelling ‘party logic’ versus ‘media logic’ behoeft
verfijning. Er zijn geen verzuilde kranten meer die eenzijdig het doen en laten van één politie-
ke partij of stroming verslaan. Die ‘party-logic’ is trouwens ook het minst te verwachten bij
regionale dagbladen, gezien het commercieel belang dat zij hebben bij het vasthouden van een
scala van regionaal geïnteresseerde lezers. In de ontzuilde samenleving moet onder ‘party
logic’ niet worden verstaan dat een politieke partij de pers stuurt maar dat ‘de politiek’ de pers
stuurt. Daaronder moeten dan de politieke gezagsdragers, de politieke bestuurders, in dit geval
de leden van GS worden verstaan die er belang bij hebben om via de pers proefballonnetjes op
te laten of draagvlak te mobiliseren. Wanneer ‘party logic’ zo wordt opgevat, zou de politieke
communicatie nog best gestuurd kunnen worden door de politiek. Uit dit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat in Friesland een politiek bestuurder in 1993 via de pers voor het eerst laat
horen dat de Friese EHS wel met minder landbouwgrond toekan en dat de Drentse pers in
1990 veel meer aandacht besteedt aan het concept-besluit van GS over het intentieprogramma
Bodembeschermingsgebieden dan aan het uiteindelijke (sterk) gewijzigde besluit van de
provinciale staten in 1993.  

Wanneer de politiek gemoederen hoog oplopen, zoals bijvoorbeeld bij de algemene beschou-
wingen van 1993 in Friesland die in het teken komen te staan van een nieuw akkoord met de
Friese landbouw, verschijnen er relatief veel artikelen in de pers. Die aandacht van de pers kan
worden verklaard met een verwijzing naar de incidentenpolitiek. Fracties verschillen hevig
van mening met elkaar, steken dat niet onder stoelen of banken en de journalisten tekenen dat
graag op.  Een ander verklaring zou kunnen zijn dat de totstandkoming van het nieuwe ak-
koord onthult hoe sterk de boerenlobby het natuurbeleid bepaalt en welke politieke partijen dat
van harte ondersteunen. Maar de Friese pers doet daar weinig mee. De meeste nieuwsberich-
ten en achtergrondartikelen in 1993 hanteren een enkelvoudig perspectief dat contra de EHS



178 Ontleend aan de stroming van het ‘public’ of ‘civic journalism’. Zie Bakker 1998: 3. 
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is. 

De reconstructie van de discussies in de staten van Friesland en Drenthe over het thema van de
EHS laat zien dat provinciale politiek ergens over gaat en dat provinciale politici ergens voor
staan. Het is jammer dat de regionale kranten daar zo’n geringe aandacht voor hebben, zoals
aannemelijk lijkt op grond van dit onderzoek. Momenteel staat de discussie in de belangstel-
ling over de klassieke taak van de pers als waakhond, als hoeder van de parlementaire demo-
cratie, en een moderne taak van de pers als geleidehond178 van de burgers, die de problemen
van de burgers naar de politiek moet vertalen. Uit deze verkennende studie blijkt dat noch het
een, noch het ander voldoende tot uiting komt.
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DEEL 3

DOEL- OF WAARDERATIONEEL:
WELK SOORT RATIONALITEIT BEPAALT HET 
BESTUURLIJKE EN POLITIEKE HANDELEN?



179 In 1980 werd dat vastgesteld in Ellemers 1980. Bij mij bestaat de indruk, na raad-
pleging van literatuur over Weber voor dit hoofdstuk, dat de belangstelling er niet
geringer op is geworden. 

180 Niet de minste sociologen hebben later in deze richting doorgeredeneerd.zie o.a. de
bekende en veel discussie oproepende studie van Riesman The lonely crowd,  Mer-
ton’s  opstel Bureaucratic structure and personality en veel van het werk van Peter
Berger.
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Hoofdstuk 18 Rationalisering bij Weber en Mannheim

18.1 Inleiding

Ten grondslag aan mijn belangstelling voor het begrip rationalisering als een van de drijvende
krachten van de moderne maatschappij, ligt, zoals gezegd, de relatie tussen samenlevingsvorm
en gedrag. Max Weber, een van de grote denkers van de twintigste eeuw, voor wie de weten-
schappelijke belangstelling meer dan tachtig jaar na zijn dood nog steeds toeneemt,179 ver-
woordt de relatie tussen mens en maatschappij als volgt: “Nur eines ergibt sich zweifellos:
Ausnahmslos jede, wie immer geartete Ordnung der gesellschaftlichen Beziehungen ist, wenn
man sie bewerten will, letzlich auch daraufhin zu prüfen, welchem menslichen Typus sie, im
Wege äuszerer oder innerer (Motiv-)Auslese, die optimalen Chancen gibt, zum herrschenden
zu werden” (Weber 1917a: 283/284).  In zijn onvolprezen studie naar Weber, vat Dassen dit
ook door hem gebruikte citaat als volgt samen: “Met andere woorden, er zijn bepaalde ‘maat-
schappelijke ordeningen en machten’ - religie, recht, economie, gezag - die een bepaalde
invloed uitoefenen op het denken en handelen van het individu. Bijvoorbeeld: een sterk
gebureaucratiseerde samenleving ‘schept kansen’ voor een aangepast, onderdanig menstype”
(Dassen 1999: 286). Aan de hand van uitspraken van Weber zelf en aan de hand van secundai-
re literatuur  weet Dassen aannemelijk te maken dat in laatste instantie het ‘Leitmotiv’ van
Weber’s werk bestaat uit de vraag welk menstype het meest geschikt is voor de moderne,
rationele samenleving.180 Ook Karl Mannheim houdt zich, zij het vanuit een andere invals-
hoek,  met deze vraag bezig. Hem interesseert bovenal de vraag hoe de negatieve gevolgen
van de te ver doorgevoerde eenzijdige rationalisering van de samenleving een halt toe te
roepen, zodat mensen in die samenleving weer enige greep op hun eigen leven en hun omge-
ving kunnen krijgen. Want de eenzijdig gerationaliseerde samenleving, heeft  bij mensen het
vermogen  na te denken en zelf beslissingen te nemen, ontnomen: “The fact that in a  functio-
nally rationalized society the thinking out of a complex series of actions is confined to a few
organizers, assures these men of a key position in society. A few people can see things more
and more clearly over an ever-widening field, while the average man’s capacity for rational
judgment steadily declines once he has turned over to the organizer the responsibility of
making decisions” (Mannheim, 1940: 59).   

Aan de basis van de vraag naar een dergelijke relatie tussen maatschappij en persoonlijkheid,
is de vraag welke vorm van sociaal handelen in die moderne maatschappij het meest toonaan-
gevend is geworden. In deze studie is tenslotte de vraag verbijzonderd naar de sfeer van



181 Voor een verkenning van de het begrip politiek, zie Tromp, B 1995, Hoofdstuk 1.
Hier wordt het begrip politiek opgevat in de geest van Easton: de bindende toedeling
van waarden. 

182 Te denken valt aan Baumgarten, Bendix, Parsons, Giddens, Collins, Layendecker,
Dassen.
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politiek en bestuur.181 Toegespitst op het Wadden- en op het EHS-onderzoek, wordt in verken-
nende zin bekeken welke vorm van sociaal handelen het meest voorkomt in de politiek-
bestuurlijke sfeer van het bestuurlijk overleg en de politieke besluitvorming. Daarvoor is
gebruik gemaakt van het werk van Max Weber, omdat hij van de klassieke sociologen het
meest uitgesproken, oorspronkelijk en diepgaand het rationaliseringsproces of de toenemende
rationaliteit aanwijst als oorzaak voor ontstaan en ontwikkeling van de moderne maatschappij
(o.a. Valk, J.M.M. de , 1980) en van het rationaliteitsbegrip in het werk van Karl Mannheim
omdat hij, in oorsprong beïnvloed door de ideeën over rationalisering van Max Weber, daar
een eigen op de politieke praktijk gerichte invulling aan geeft.

18.2 Rationalisering bij Max Weber

Kenners zijn het er over eens dat de begrippen rationaliteit en rationalisering van uiterst groot
belang zijn, zo niet centraal staan in het werk van Weber.182  Ook zelf heeft hij dat in zijn
methodologische werk en in zijn historische sociologie beklemtoond.  “Unser europäisch-
amerikanisches Gesellschafts- und Wirtschaftsleben ist in einer spezifischen Art und in einem
spezifischen Sinn ‘rationalisiert’. Diese Rationalisierung zu erklären und die ihr entsprechen-
den Begriffe zu bilden, ist daher eine der Hauptaufgaben unserer Disziplinen”(Weber 1917a:
292).  Vlak voor zijn dood zal hij daaraan toevoegen: “Rationalisierungen hat es daher auf den
verschiedenen Lebensgebieten in höchst verschiedener Art in allen Kulturkreisen gegeben.
Charakteristisch für deren kulturgeschichtlichen Unterschied ist erst: welche Sphären und in
welcher Richtung sie rationalisiert wurden” (Weber 1920:20), waarmee hij aangeeft dat er
sprake kan zijn van vele, verschillende rationaliseringen. Het westers moderniseringsproces is
nu zo  bijzonder omdat het rationaliseringsproces zich vooral en het eerst voltrok in de sfeer
van economie, recht en politieke administratie en omdat de aard van dat rationaliseringsproces
het best kan worden geïllustreerd met de termen berekenbaarheid, voorspelbaarheid en be-
heersbaarheid.

Zoals bekend staat de vraag naar hoe in het ‘avondland’ - de in het begin van de twintigste
eeuw nog in zwang zijnde poëtische term voor West-Europa - een bijzonder soort rationalise-
ring is ontstaan en op den duur de overhand heeft gekregen, centraal in zijn vergelijkende
studies. Natuurlijk, schrijft Weber, moet daarvoor de structuur van het economisch stelsel -
“das Kapitalismus, der schicksalsvollsten Macht unseres modernen Lebens” (Weber 1920:12)
worden bekeken maar dat is niet voldoende: “Jeder solche Erklärungsversuch musz, der
fundamentalen Bedeutung der Wirtschaft entsprechend, vor allem die ökonomischen Beding-
ungen berücksichtigen. Aber es darf auch der umgekehrte Kausalzusammenhang darüber nicht
unbeachtet bleiben. Denn wie von rationaler Technik und rationalen Recht, so ist der ökono-
mische Rationalismus in seiner entstehung auch von der Fähigkeit und disposition der Men-
schen zu bestimmten Arten praktisch-rationaler Lebensführung überhaupt abhängig. Wo diese
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durch Hemmungen seelischer Art obstruiert war, da stiesz auch die Entwicklung einer wirt-
schaftlich rationalen Lebensführung auf schwere innere Widerstände” (Weber 1920: 21). Niet
alleen op institutioneel niveau analyseert Weber dus het begrip rationaliteit, ook op het niveau
van de handelende mens.

Grosso modo is hiermee de veelzijdigheid en daardoor dubbelzinnigheid van het rationalise-
ringsbegrip bij Weber geschetst. Kenners zijn het er daarom ook over eens dat het door hem
gebruikte begrip vaak voor verwarring zorgt omdat het, in ieder geval op het eerste gezicht, 
aanleiding geeft tot tegenstrijdige interpretaties. Zo spreekt Parsons over de multi-dimensiona-
liteit van het rationalismebegrip bij Weber, heeft Collins het over de verschillende lagen van
een ui die moet worden afgepeld en beschrijft Frankena Weber’s rationaliseringsbegrip als een
complex van betekenissen en definities waarin nimmer een sluitende ordening zal kunnen
worden aangebracht (Parsons 1964, Collins 1989 en Frankena 2000).

18.2.1 Rationeel sociaal handelen: het individuele niveau
Die tegenstrijdigheid geldt alleen op het eerste gezicht , want in zijn encyclopedische deel van
‘Wirtschaft und Gesellschaft’ omschrijft Weber heel scherp wat onder sociaal handelen moet
worden verstaan en welke rol rationeel handelen daarin speelt (Weber 1922: 1,11,12,13). Als
mensen aan hun gedrag een betekenis toekennen of er een bedoeling mee hebben (‘der subjek-
tiver Sinn’), noemt Weber dat menselijk handelen in het algemeen. Hij spreekt over sociaal
handelen wanneer de bedoeling of subjectieve betekenis van de handeling betrekking heeft op
het gedrag van anderen en daarop ook inspeelt bij het vervolg van de handeling. Het sociaal
handelen, het object van de sociologie, kent twee basistypen: rationeel handelen, dat weer
onderverdeeld wordt in doel-rationeel en waarde-rationeel en niet-rationeel handelen, met de
onderscheiding  emotioneel (‘affektuell’) en traditioneel. In de verdere bespreking zal geen
aandacht aan het niet-rationele handelen worden besteed. Ten eerste omdat dat het doel van
deze studie niet dient. Want deze studie is gericht op het handelen in de politiek-bestuurlijke
en politieke sfeer, dus op het rolgebonden handelen. Ten tweede omdat deze niet-rationele
vorm van sociaal handelen door Weber in zijn ‘verstehende’sociologie als een restcategorie
wordt gezien waaruit geput kan worden wanneer het handelen niet rationeel kan worden
verklaard: “Für die typen bildende wissenschaftliche Betrachtung werden nun alle irrationalen,
affektuell bedingten, Sinnzusammenhänge des Sichverhaltens, die das Handeln beeinflussen,
am übersehbarsten als ‘Ablenkungen’ von einem konstruierten rein zweckrationalen Verlauf
desselben erforscht un dargestellt”(Weber,1922: 2). Als voorbeeld laat hij zien hoe paniek op
de effectenbeurs op deze manier moet worden verklaard: eerst moet worden vastgesteld hoe de
beursnoteringen zouden zijn geweest zonder beïnvloeding van irrationele hartstochten en
sentimenten en daarna kunnen die sentimenten als storingen of afwijkingen worden
‘ingeboekt’. In het algemeen wordt het niet-rationeel handelen als een onduidelijke categorie
beschouwd, waarmee verschillende kanten kan worden opgegaan (Parsons 1981: 82-83). 

Weber definieert doelrationeel handelen als volgt: “zweckrational: durch Erwartungen des
Verhaltens von Gegenständen der Auszenwelt und von andren Menschen und unter Benutzung
dieser Erwartungen als ‘Bedingungen’ oder als ‘Mittel’ für rational, als Erfolg, erstrebte und
abgewogene eigne Zwecke” (Weber 1922:12). Het handelen, waarin verwachtingen over het
gedrag van anderen worden gebruikt in een rationele afweging voor het bereiken van het eigen
doel. Waarderationeel handelen typeert hij als volgt: “wertrational: durch bewuszten Glauben
an den - ethischen, ästhetischen, religiösen oder wie immer sonst zu deutenden - unbedingten
Eigenwert eines bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Erfolg”



183 Zie de volgende paragraaf
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(Weber 1922:12). Het handelen waarin, onafhankelijk van het doel, de overtuiging
doorslaggevend is dat de handeling om zichzelfs wille juist is. 

Sociaal handelen is zuiver waarderationeel handelen, vervolgt Weber in zijn toelichting, als
het gaat om handelen, dat is afgeleid uit een waardestelsel, het geeft niet welk,  zonder
rekening te houden met de voorspelbare gevolgen. Met waarde-rationeel handelen worden
ideeën en waarden over rechtvaardigheid, vriendschap, plicht, eergevoel, schoonheid, religie,
etc. in de praktijk gebracht omdat de handelende persoon vindt dat het moet.  

Degene die doelrationeel handelt, richt zijn handelen daarentegen op de relaties tussen doelen,
middelen en neveneffecten. Mogelijke middelen ter bereiking van een doel worden rationeel
op hun effectiviteit berekend, de doelen worden afgezet tegen de te verwachten neveneffecten
en tenslotte kan het relatieve belang van alternatieve doelen rationeel tegen elkaar worden
afgewogen. 

In één handelingsschema kunnen waarde- en doelrationaliteit naast elkaar optreden. Een keuze
tussen conflicterende doelen kan bijvoorbeeld berusten op een waarderationele afweging. De
keuze van de middelen kan vervolgens doelrationeel worden bepaald. Maar Weber hamert er
op dat vanuit het oogpunt van het doelrationele handelen, waarde-rationeel handelen altijd
irrationeel is: “irrational, weil sie ja um so weniger auf die Folgen des Handelns reflektiert, je
unbedingter allein dessen Eigenwert (reine Gesinnung, Schönheit, absolute Güte, absolute
Pflichtmäszigkeit) für sie in Betracht kommt” (Weber 1922:13) Hoe meer iemand handelt om
een overtuiging uit te dragen omdat  die op zich als de moeite waard wordt beschouwd, des te
minder zal hij nadenken over de gevolgen van dat handelen. Het tegenovergestelde geldt ook. 
In zijn toelichting maakt Weber tenslotte duidelijk dat hij deze soorten rationaliteit als ideaal-
typen beschrijft. In de werkelijkheid zullen zuivere vormen nauwelijks voorkomen,
mengvormen des te meer.

In een latere passage, waarin hij het economisch sociaal handelen analyseert (Weber 1922:
 44-45), introduceert hij in Wirtschaft und Gesellschaft de begrippen materiële rationaliteit,
verwant met waarderationaliteit, en formele rationaliteit, verwant met doelrationaliteit.  Hij
maakt duidelijk dat vanuit het oogpunt van materiële rationaliteit, de formele rationaliteit als
onbelangrijk of als een ontkenning of tegenwerking  van de overtuiging kan worden gezien.
De mate van formele rationaliteit wordt beoordeeld op de doelmatigheid en effektiviteit van
een handeling, die van de materiële rationaliteit van een handeling wordt beoordeeld op grond
van bijvoorbeeld ethische, esthetische of politieke waarden.

Resumerend kan doelrationeel handelen het best worden beschreven als handelen dat is
gericht op het resultaat van de handeling met het oog op een gegeven doel. Het is een
instrumentele vorm van rationaliteit; de effektiviteit van de relatie tussen middel en doel staat
centraal. Bij economisch, juridisch en ambtelijk doelrationeel handelen wordt door Weber in
Wirtschaft und Gesellschaft het begrip formele rationaliteit gebruikt. Daar heeft de
doelgerichte rationaltieit een specifieke vorm gekregen.183 Wat politiek handelen betreft, is er
sprake van een zekere verwantschap tussen doelrationeel handelen en de door Weber in
‘Politik als Beruf’ beschreven verantwoordelijkheidsethiek: instaan voor de (voorzienbare) ge-
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volgen van de handeling (Weber 1999: 99). 

Waarderationeel handelen komt voort uit een bewust geloof aan de intrinsieke waarde van een
handeling. Waarderationeel handelen is daarom niet gericht op het gevolg van de handeling
maar is in in laatste instantie georiënteerd op een waardestelsel. Economisch, juridisch en
ambtelijk handelen, waarbij afwegingen worden gemaakt op grond van waardestelsels, vat 
Weber in  Wirtschaft und Gesellschaft onder het begrip term materiële rationaliteit. De
gezindheidsethiek, het handelen uit ethische overtuiging, is het equivalent van het
waarderationeel handelen als politcus.

18.2.2 Vormen van rationaliteit: classificatie van handelingspatronen
Daarmee is nog geen volledig beeld van het rationaliseringsbegrip van Weber geschetst want
het werk van Weber kent verschillende niveaus, van het analytisch opbouwen van categorieën 
voor de ‘verstehende’ sociologie tot en met de ‘welt-geschichliche Analysen’. Op het niveau
van het sociaal handelen geeft hij in Wirtschaft und Gesellschaft een systematische
uiteenzetting van rationaliteit. Op het niveau van zijn historische en sociaalwetenschappelijke
studies gebruikt hij het begrip rationalisering veel minder definitief. 

In zijn historisch-vergelijkende sociologie  gaat het Weber om regelmatigheden in het
handelen, om handelingspatronen, om institutioneel handelen. Het signaleren van
verschillende vormen van rationalisering is een van de theoretische instrumenten die Weber
gebruikt om handelingspatronen te analyseren. In zijn Einleitung der Wirtschaftsethik der
Weltreligionen, geeft Weber een soort opsomming van dergelijke vormen van rationaliteit:
“So schon, je nachdem dabei entweder an jene Art von Rationalisierung gedacht wird, wie sie
etwa der denkende Systematiker mit dem Weltbild vornimmt: zunehemende theoretische Be-
herrschung der Realität durch zunehmende präzise abstrakte Begriffe, - oder vielmehr an die
Rationalisierung im Sinne der methodischen Erreichnung eines bestimmeten gegebenen
praktischen Zieles durch immer präzisere Berechnung der adäquaten Mittel. Beides sind sehr
verschiedene Dinge trotz der letzlich untrennbaren Zusammengehörigkeit”(Weber 1917b:
430).  Naast de laatstgenoemde doel-middel  rationaliteit, benoemt hij de eerste vorm als “die
denkende Erfassung des Wirklichen” (Weber 1917b: 430), het in samenhang zin geven aan de
werkelijkheid. Even verder stelt hij rationalisme gelijk aan  de afwezigheid van elke vorm van
metafysica en religie, aan het afwijzen van traditionele bindingen en aan het geloof in de rede.
Maar ook kan rationeel handelen, planmatig handelen betekenen. En tenslotte kunnen alle
vormen van praktisch ethisch handelen, die systematisch en eenduidig geörienteerd zijn op
bepaalde waardestelsels, volgens hem, rationeel worden genoemd. Vooral deze passages 
hebben aanleiding gegeven om het Weberiaanse rationaliseringsbegrip te verduidelijken.
Sommige wetenschappers  zoals Parsons, Schluchter en Kalberg, die zich uitdrukkelijk bezig
hielden met het begrip rationalisering, hebben dat grotendeels geprobeerd door middel van
herformulering, definiëring of classificatie. Anderen, zoals Collins, Brubaker en Dassen,die
eerder een totaalbeeld van de Weber’s werk wilden geven, zijn op zoek gegaan naar mogelijke
interpretaties of naar de wezenlijke kenmerken van dat begrip. Om enig zicht te krijgen op de
mogelijke betekenissen van het rationaliseringsbegrip, zoals Weber dat in zijn historisch-
sociologische studies gebruikte, komen zij hieronder aan het woord, gevolgd door een kort
commentaar.

Talcott Parsons, die als student in Heidelberg in 1925 voor het eerste kennismaakte met het
werk van Weber, komt in 1966 tot een drieslag van het rationaliseringbegrip, die zo dicht



184 Dat teleologische aspect haalt Parsons waarschijnlijk uit Weber’s Zwischen-
betrachtung. Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung waarin hij 
rationaliteit opvat als een logisch of teleologisch gevolg van een theoretische of
ethische overtuiging. (“Auch das Rationale im Sinne der logischen oder
teleologischen ‘Konsequenz’ einer intellektuell-theoretischen oder praktisch-
ethischen Stellungnahme.. “) Max Weber1915: 442.
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mogelijk bij de hierboven beschreven opsomming van Weber zelf blijft. Rationalisering
betekent dan in de eerste plaats de intellectuele verheldering en systematisering van ideeën,
die in teleologische zin richtinggevend kunnen zijn voor het menselijk handelen en de na te
streven doelen.184 In de tweede plaats is hij van menig dat bij het begrip rationalisering
aandacht   moet worden geschonken aan de machts- en gezagsstructuur.  Want doelgericht en
institutioneel gedrag dat systematisch is afgeleid uit ideeën of waardestelsels, is gedrag in
termen van de relatie tussen doel en middel(en). Om dat gedrag te sturen zijn, vanuit de
maatschappelijke orde gezien, positieve en negatieve sancties nodig. Ten derde brengt hij met
de term ‘motivational commitment’, rationalisering in verband  met geestelijke en praktische
betrokkenheid bij de na te streven doelen (Parsons 1966). 

Wolfgang Schluchter volgt in 1979 eenzelfde soort gedachtengang maar benadrukt andere
aspecten en komt met nieuwe namen. Het vermogen om de wereld door middel van
berekening en calculatie te beheersen, noemt hij het  wetenschappelijk-technologisch
rationalisme: rationalisme als gevolg van empirische en technische kennis. Het systematiseren
van waardestelsels of zingevingsverbanden op intellectueel en ethisch niveau, geeft hij de term
metafysisch-ethisch rationalisme: rationalisme als gevolg van de menselijke drang om de
werkelijkheid als een zinvol geheel te zien en daarin positie te kiezen. De laatste door
Schluchter gereconstrueerde vorm van rationaliteit, het praktisch rationalisme, omschrijft  hij
enigszins cryptisch als het bereiken van een methodische leefwijze: rationalisme als gevolg
van de institutionalisering van het gelijktijdig najagen van belangen en het trachten zin aan de
werkelijkheid te geven (Schluchter 1979:14 en 15).

Kalberg tenslotte zet in een in 1981 verschenen en veel geciteerd artikel zijn reconstructie van
rationalisering in de historische sociologie van Weber uiteen door vier soorten rationaliteit te
onderscheiden:
- praktische rationaliteit. Dat betreft een levenswijze die de realiteit zonder vragen  accepteert
en die berekent welke middelen moeten worden gebruikt om zonder (persoonlijke)
moeilijkheden die realiteit het hoofd te bieden met het oog op de verwezenlijking van het
alledaagse eigenbelang;
- formele rationaliteit. Die is vooral doorgedrongen in die terreinen die in nauw verband staan
met de industrialisering: “die Sphäre der Ökonomie, des Rechts, der Wissenschaft und die
bürokratische Herrschaft.” Formele rationaliteit kent dezelfde afweging en berekening van
middelen als de praktische rationaliteit. Alleen staat nu niet het eigenbelang centraal maar is
het handelen gericht op het verwezenlijken of uitvoeren van algemene regels, zoals
voorschriften of wetten;
- theoretische rationaliteit. Voor de beschrijving daarvan sluit Kalberg naadloos aan bij het
hierboven gebruikte citaat van Weber: “zunehemende theoretische Beherrschung der Realität
durch zunehmende präzise abstrakte Begriffe”;
- materiële rationaliteit. Materiële rationaliteit stuurt het handelen vanuit een bepaald stelsel



185 In een later artikel zal hij die rationaliteit in de westerse samenleving  onderverdelen
in economische, politieke en technologische rationaliteit. Parsons 1981.
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van waarden, zoals bijvoorbeeld een religieuze, politieke  of esthetische levensbeschouwing. 
Kalberg beklemtoont de veelvoudigheid van dit begrip, - er zijn veel verschillende
waardestelsels met een groot verschil in reikwijdte. Net als formele en praktische rationalteit
is materiële rationaliteit van onmiddellijke invloed op het handelen. Maar niet de effectiviteit
van het handelen is hier de beoordelingsmaatstaf maar de vraag of het handelen uitdrukking
geeft aan een bepaald waardestelsel. De praktische en formele rationaliteit acht Kalberg
verwant met het doel-rationele handelen en de materiële rationaliteit met het waarde-rationele
handelen (Kalberg 1981:10 - 20 ).   
 
Geen van drieën beperkt zich tot een soort tekst-exegese. Zij trachten juist met behulp van hun
niet geringe belezenheid in ook Weber’s historische werk,  het rationaliseringsbegrip te
verhelderen door een classificatie in betekenissen aan te brengen. Daarmee bewegen ze zich
vooral op het institutionele niveau. Hun uitleg lijkt nogal van elkaar te verschillen maar er zijn
ook duidelijke overeenkomsten.

De eerste vorm die Parsons beschrijft, dekt in ieder geval het door Weber genoemde
theoretisch rationalisme maar omdat Parsons daaronder niet alleen de theoretische beheersing
van de werkelijkheid verstaat maar ook de mogelijkheid om daarvan  richtlijnen voor het
handelen af te leiden, dekt zijn beschrijving ook de materiële rationaliteit. Datzelfde geldt voor
het metafysisch rationalisme van Schluchter. Alleen Kalberg haalt materiële en theoretische
rationaliteit als twee aparte categoriën uit elkaar.  Met zijn tweede vorm van rationaliteit
positioneert Parsons het institutionele, doelgerichte gedrag in het kader van de heersende
macht- en gezagsstructuur. De doelen liggen vast in de maatschappelijke sociaal-economische
orde en het gedrag wordt gestuurd door sancties.  Parsons schrijft in abstracto over de macht-
en gezagsstructuur. Een dergelijke rationalisering is onafhankelijk van de aard van de
geldende waarden; het gedrag is en wordt gericht op het naleven van regels. De term
instrumentele rationaliteit lijkt hiervoor het best geëigend.185  Meer impliciet volgt Kalberg
eenzelfde redenering bij zijn beschrijving van het begrip van formele rationaliteit. Formele
rationaliteit vat hij op als een institutionele vorm van praktische rationaliteit, toegespitst op de
moderne westerse maatschappij.  Hij benoemt de heersende sociaal-economische orde als de
sfeer van de economie, het recht, de wetenschap en de bureaucratische overheidsorganisatie.
Daar worden de algemene richtlijnen voor het handelen in de zin van formele en uniforme
regels bepaald. (De constatering dat daar dan  ook op de naleving van die regels zal worden
toegezien, trekt Kalberg niet maar volgt wel logisch uit zijn beschrijving.)  Hij geeft daarmee
aandacht aan de vorm waarin in het moderne westen deze doel-middel rationaliteit wordt
gedoopt: algemeen toepasbaar, onpersoonlijk, voorspelbaar en berekenbaar. Met rede gebruikt
hij daarom het begrip formele rationaliteit. Ook Schluchter gaat in op de vorm van de
doelgerichte rationaliteit, zonder impliciet of expliciet aandacht te schenken aan een machts-
en gezagsstructuur. Hij beschrijft als de kern van wat hij wetenschappelijk-technologische
rationaliteit noemt, de berekenbaarheid op basis van objectieve modern-wetenschappelijke
kennis. Net als Kalberg, zet hij deze vorm van rationaliteit daarmee uitdrukkelijk in de
westerse cultuur. De derde vorm van rationaliteit die Parsons schetst, de betrokkenheid op
waarden en de afleiding van gedrag uit een of ander waardestelsel, heeft eenzelfde inhoud als
de praktische rationaliteit van Schluchter en de materiële rationaliteit van Kalberg. 



186 Collins verwijst naar de Engelse vertaling door Gerth & Mills 1970.
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De contouren van een beter zicht op het rationaliteitsbegrip van Weber beginnen zich nu af te
tekenen. Bij de onderscheiding van formele en materiële rationaliteit gaat het bij Weber
allereerst om het ontwerpen van een classificatiebegrip (Weber 1922: 45). Hoe abstracter dat
begrip is, op des te meer terreinen kan het worden toegepast. Daarom wordt hier de volgende
tweedeling afgeleid uit de boven weergegeven classificaties van het begrip rationalisering. 

De waarden, die in een samenleving zijn geïnstitutionaliseerd en waaruit de doelen zijn
voortgekomen, zijn gegeven en staan niet ter discussie. In dat geval is er sprake van
instrumentele rationaliteit: doel-gericht gedrag op institutioneel niveau, dat gestuurd wordt
door positieve en negatieve sancties die systeembevestigend werken. Er is een bijzondere
vorm van instrumentele rationaliteit, die een aantal kenmerken, zoals objectieve
berekenbaarheid en algemene geldigheid, gemeenschappelijk heeft op welke terreinen die
instrumentele rationaliteit ook wordt toegepast. Dat is de formele rationaliteit, die in haar
ontstaan uniek is voor het westen. Beide vormen van rationaliteit zijn doel-gericht of liever
middel-gericht en zijn verwant met het doel-rationeel gedrag op het niveau van individueel
sociaal handelen.
 
Daarnaast bestaat er een rationaliteit die gericht is op het bewust naleven van waarden en
waardestelsels: de materiële rationaliteit. De materiële rationaliteit is verwant met het 
waarderationeel gedrag op het niveau van het individueel sociaal handelen.  

18.2.3 Vormen van rationaliteit: interpretaties
Randall Collins werkt Weber’s rationaliseringsbegrip uit door een onderscheid te maken
tussen het gebruik dat Weber daarvan maakt in zijn handelingstheorie, zijn institutionele
sociologie en zijn historische analyses. Aan de rationaliteit in de handelingstheorie maakt hij
weinig woorden vuil. Daar betekent rationaliteit “technically adequate calculation of how to
get from point A to point B” (Collins 1986:62). Hij beargumenteert dat in Weber’s
institutionele analyse van de moderne westerse maatschappij, voorspelbaarheid,
berekenbaarheid en regelmaat dé sleutelwoorden zijn voor het verklaren van de formele
rationaliteit in het moderne overheidsapparaat, het marktsysteem, de wetenschap, de
wetgeving en de rechtspraak. Op het niveau van de historisch-sociologische analyses geeft
Collins  Weber’s  rationaliseringsbegrip de betekenis van een actieve, wereld-transformerende
kracht, die tradities en routines slecht en die is gericht op beheersing van de wereld. Onder
verwijzing naar de Zwischenbetrachtung. Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Welt-
ablehnung en de definitie die Weber daar geeft van het rationele186, benadrukt Collins ten
eerste dat op alle terreinen van het leven rationaliseringsprocessen kunnen plaatsvinden, dat
wil zeggen dat vanuit elk waardestelsel en vanuit elke wereldbeschouwing handelingspatronen
- geïnstitutionaliseerde vormen van handelen - logisch en consistent, kunnen worden afgeleid
of berekend. Ten tweede verlopen rationaliseringsprocessen onafhankelijk van elkaar en
kennen ieder een eigen tempo. En ten derde zullen sociale spanningen toenemen, naarmate er
meer verschillende leefsferen of instituties gerationaliseerd worden. Want elke institutie kent
zijn eigen normen en waarden en naarmate die meer worden uitgewerkt in expliciete regels en
voorschriften - een van de gevolgen van de formele rationalisering - zullen de verschillen
tussen instituties, zoals bijvoorbeeld religie en gezin, gezin en markt-economie, duidelijker
naar voren treden (Collins 1986: 62-79). 



187 Ook Brubaker beklemtoont dat Weber het nooit over één rationaliseringsproces heeft 
gehad. Het gaat om aparte processen, met een eigen voortgang, die zijn ontstaan
vanuit een verschillende geschiedenis, belangen en waarden. Ze hebben daarnaast
wel onderling verband.

188 In de weergave van Brubaker is onduidelijk dat Weber bij elke vorm van rationaliteit
waarden of doelen als gegeven beschouwt. De idee dat ‘het rationele’ uitgebreid zou
kunnen worden tot het vergelijken van verschillende, elkaar beconcurrerende
waardestelsels, wijst Weber categorisch af. Zie ook: Giddens 1974. 
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Specialistische kennis, verzakelijking van sociale relaties, beheersing over mens en natuur én
het onderscheid tussen formele en materiële rationaliteit zijn volgens Brubaker, dé
gemeenschappelijk kenmerken van  de rationaliseringprocessen in de westerse cultuur op
zulke verschillende terreinen als die van de economie, het recht, het bestuur, de religie.187 Het
volgens Brubaker belangrijkste thema, waarin de andere drie een rol spelen, is het onderscheid
tussen formele en materiële rationaliteit. Formele rationaliteit  verwijst naar de
berekenbaarheid van middelen en procedures, materiële rationaliteit naar de waardering van
de te behalen doelen vanuit een bepaald standpunt. Het onderscheid vindt hij zo belangrijk
omdat de moderne samenleving  in toenemende mate en op steeds meer fronten doordrenkt is
van formele rationaliteit: “the fact that the ‘end’ in terms of which the social order is
rationalized - maximum calculability - is not really an end at all but a generalized means that
indiscriminately facilitates the purposeful pursuit of all substantive ends” (Brubaker 1984: 35
e.v.). Het middel is tot doel geworden en materiële rationaliteit, het beoordelen van de
wenselijkheid van een na te streven doel vanuit een bepaald waardestelsel, is ondergeschikt
geraakt aan de middelen en procedures188.  Net als Collins vestigt ook Brubaker de aandacht
op conflicten tussen de verschillende waardestelsels die leiden tot sociale conflicten.  Hij stelt
voor het antagonisme tussen formele en materiële rationaliteit te interpreteren als dat tussen de
waarden van berekenbaarheid, efficiëntie en verzakelijking aan de ene kant en waarden als
gelijkheid, solidariteit en naastenliefde aan de andere kant.

Ook Dassen analyseert het rationaliseringsproces met termen als onttovering, verzakelijking,
bureaucratisering, verwetenschappelijking en berekenbaarheid. Dassen benoemt als hét
kernbegrip van rationaliteit de theoretische en/of praktische beheersing van de werkelijkheid,
die door bewuste berekening op systematische wijze tot stand komt. Vooral het begrip
‘berekenbaarheid’ is als centraal element op alle terreinen terug te vinden, concludeert Dassen:
in het economisch stelsel, de bureaucratie en het recht is vooral de formele rationaliteit
geïnstitutionaliseerd (Dassen 2000: 156-190)   

Uit deze interpretaties uit heel verschillende bron, blijkt grote overeenstemming over het
belang van het verschijnsel van formele rationaliteit in de westerse cultuur. Uit Collins’
interpretatie valt nog af te leiden dat hij op het niveau van de historische sociologie, het
rationaliseringsbegrip in materiële zin opvat: uit elk waardestelsel kunnen logisch en
consistent richtlijnen voor het handelen worden afgeleid. Op institutioneel niveau beperkt hij
zich, net als Brubaker en Dassen,  tot het moderne westen om, in de geest van Weber, het
kenmerkende van het soort rationalisering daar te beschrijven. Dat is de formele rationaliteit
die door alledrie wordt beschreven met termen als berekenbaarheid, beheersbaarheid,
voorspelbaarheid, algemene geldigheid van middelen, voorschriften en procedures. Brubaker



189 Weber gebruikt die begrippen als synoniemen. Zie o.a. Kalberg 1978.

190 Onder verwijzing naar het voorbeeld van de gebedsmolens, verwijt Dassen, mijns
inziens onterecht, Weber dat hij het begrip rationaliteit als een containerbegrip
gebruikt, waardoor alles daaronder kan vallen.

191 Zie ook het voorbeeld van de in de Middeleeuwen levende monnik, “der methodisch
und mit rationalen Mitteln ein Ziel nastrebt: das Jenseits.” (Weber 1920: pg 356). 
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verbindt daarbij nog een expliciet normatief oordeel aan de overheersing van de materiële
rationaliteit door de formele rationaliteit.

Deze interpretaties spreken de bevindingen uit de vorige paragraaf niet tegen. Duidelijker is
geworden dat de rationaliteit van de materiële rationaliteit vooral gezocht moet worden in de
consistente afleiding van doelen en handelingen uit waardestelsels en bevestigd is dat de
formele rationaliteit op institutioneel niveau een bijzondere vorm van instrumentele
rationaliteit is, die gestuurd wordt door het normen- en waardestelsel dat binnen een institutie
heerst.
 
18.2.4 Formele en materiële rationaliteit: een wetenschappelijke  beoordelingsmaatstaf
In het waarschijnlijk laatste artikel dat Weber heeft geschreven, maakt hij duidelijk dat de
begrippen rationalisering en rationaliteit189 uit de aard der zaak nooit eenduidig kunnen zijn. In
de kort voor zijn dood geschreven inleiding bij een dan nog te verschijnen verzameling
opstellen van zijn hand over godsdienstsociologie, verduidelijkt hij die dubbelzinngheid. Op
zoek naar het unieke en bijzondere dat het proces van rationalisering in de westerse wereld
kenmerkt, schrijft hij dat in heel verschillende leefsferen, van religie tot en met het openbaar
bestuur, sprake kan zijn van rationalisering: “Es gibt z.B. ‘Rationalisierungen’ der mystischen
Kontemplation, also: von einem Verhalten, welches, von anderen Lebensgebieten her gesehen,
spezifisch ‘irrational’ ist, ganz ebenso gut wie Rationalisierungen der Wirtschaft, der Technik,
des Wissenschaftlichen Arbeitens, der Erziehung, des Krieges, der Rechtspflege und
Verwaltung. Mann kann ferner jedes dieser Gebiete unter höchst verschiedenen letzten
Gesichtspunkten und Zielrichtungen ‘rationalisieren’, und was von einem [Blickpunkt] aus
‘rational’ ist, kann, vom anderen aus betrachtet, ‘irrational’ sein” (Weber 1920: 20). Wat voor
de een, behorend bij dezelfde groep met dezelfde waarden, als rationeel gedrag wordt
aangemerkt, kan voor de ander, behorend bij een andere groep met een volslagen ander
waardestelsel, uiterst irrationeel worden gevonden. Elders (Weber 1917b: 430-431) geeft hij
als voorbeeld van een dergelijke rationaliteit, de manipulatie met gebedsmolens in het laat-
Boedhisme. Het technisch bijstellen van gebedsmolens zodat zij met minder handbewegingen
sneller ronddraaien, waar-door het voorgeschreven gebed vaker wordt herhaald, is met het oog
op het gegeven doel, - het zoveel mogelijk herhalen van de voorgeschreven gebedstekst ‘om
mani padme, hum’, uiterst rationeel190, ook al lijkt het doel voor bijvoorbeeld leden van de
Nederlands gereformeerde kerk uiterst irrationeel en onlogisch.191 

Weber vat hier het begrip rationalisering duidelijk op als een relatie tussen doel en middel,
waarbij de meest geschikte middelen kunnen worden uitgerekend: de algemene instrumentele
rationaliteit. Zijn ideeën over rationalisering als rationele methode lijken verwant met de term
rationalisatie, die afkomstig is uit de Duitse bedrijfseconomie en waarmee het vervangen van
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traditionele handelwijzen door weloverwogen doelmatiger werkmethoden werd bedoeld. In
Wirtschaft und Gesellschaft reserveert hij daarvoor de term ‘formele rationaliteit’ om duidelijk
te maken dat het om een rationaliteit van de vorm, de methode gaat. Formele rationaliteit
wordt door Weber vooral gebruikt in relatie tot zijn analyse van  economische en juridisch
instituties en van de bureaucratische organisaties als vorm van legaal-rationeel gezag.  Op
alledrie terreinen gaat het dan om de mate waarin en de wijze waarop algemeen toepasbare,
objectieve,  abstracte en onpersoonlijke regels, voorschriften en procedures worden toegepast,
waarvan de berekenbaarheid en voorspelbaarheid van gedrag afhankelijk is.   

In Der Sinn der Wertfreiheit, waar hij zijn beroemde onderscheid tussen ‘sein’ en ‘sollen’
uiteenzet, schetst hij de onvolledigheid van deze vorm van rationaliteit voor wat betreft het
gezichtspunt van de wetenschappelijke, objectieve, onderzoeker. De beoordeling (‘Wertung’)
van de formele rationaliteit berust in laatste instantie op de inschatting of de methode tot de
best mogelijke oplossing van een gegeven probleem leidt en of de mogelijke neveneffecten
minder erg zijn dan die van een andere methode. Maar zo’n beoordeling van de effectiviteit
van een methode, is natuurlijk niet de enige beoordeling die er toe doet, schrijft hij: “Vielmehr
begänne nun jenseits dieser Erörterungen erst das Gewirr der unendlichen, nur  durch Rück-
führung auf letzte Axiome zu bewältigenden Mannigfaltigkeit möglicher Wertungen” (Weber
1917a: 297). Naast een beoordeling van de effektiviteit van een methode, zijn er oneindig veel
beoordelingen mogelijk. Alleen door die mogelijke beoordelingen terug te voeren of af te
leiden van laatste waarden en de consequenties daarvan voor het gedrag uiteen te leggen , kan
aan die veelvoud het hoofd worden geboden, voegt hij daaraan toe. Hoewel Weber de term
niet gebruikt, moet hij hier doelen op de materiële rationaliteit. Hij zet daarbij de materiële
rationaliteit uitdrukkelijk tegenover de instrumentele rationaliteit, waarvan de formele
rationaliteit een verbijzondering is. Want de eenzijdige nadruk op instrumentele rationaliteit
slaat niet alleen geen acht op ultieme waarden, op belangrijke ethische waarden, maar kan die
ook in gevaar brengen. Voorbeelden van een dergelijke instrumentele  rationaliteit die ethische
waarden schendt maar wel doeltreffend is binnen de gegeven doelen van de Europese Unie,
liggen in het jaar 2001, waarin honderdduizenden, meest produktiedieren, niet worden ingeënt
maar afgemaakt om een epidemische dierziekte te bestrijden, die met toepassing van de
gangbare veterinaire kennis nooit had hoeven uitbreken, voor de hand. Maar de instrumentele
rationaliteit is geen maatstaf om het schenden van waarden te beoordelen. Als voorbeeld
wendt Weber zich weer tot het Boedhisme: “Die buddhistische (Maximal-)Ethik z.B, die jede
Zweckhandlung schon deshalb, weil sie Zweckhandlung ist, als von der Erlösung abführend
verwirft, wird schwerlich jemand von uns teilen. Aber sie zu ‘widerlegen’, in dem Sinn wie
ein falsches Rechenexempel oder eine irrige medizinische Diagnose, ist schlechthin un-
möglich” (Weber 1917a: 297).

Mensen die in opstand komen tegen het primaat van de instrumentele rationaliteit, zijn lang
niet altijd halvegaren, schrijft hij: “Diejenigen, welche solchen Rationalisierungen opponieren,
sind durchaus nicht notwendig Narren. Überall musz vielmehr, wenn man einmal werten will,
der Einflusz der technischen Rationalisierungen auf Verschiebungen der gesamten aüszeren
und inneren Lebensbedingungen mit in Betracht gezogen werden. Überall und ausnahmslos
haftet der in unseren Disziplinen legitime Fortschrittsbegriff  am ‘Technischen’, das soll hier,
wie gesagt, heiszen: am ‘Mittel’ für einen eindeutige gegebenen Zweck. Nie erhebt er sich in
die Sphäre der ‘letzten’ Wertungen” (Weber 1917a: 298).  

Het is een pleidooi om als wetenschapper, als ‘Fachmensch’ (Weber (1917-1919), niet alleen



192 Voor een heldere beschrijving van de levensloop van Mannheim, gekoppeld aan zijn
sociologisch werk, zie Bouman 1974, Collins & Makowski 1979, Laeyendecker
1981.

193 Na zijn vlucht uit Duitsland in 1933 was tenslotte een Nederlandse uitgever (A.W.
Sijthoff’s uitgeversmaatschappij NV, Leiden) in 1935 bereid het boek uit te geven. 

194 De letterlijke tekst luidt: “Ohne einen Umbau des Menschen ist ein Umbau der
Gesellschaft unvorstellbar”.

195 Voor deze summiere weergave is gebruik gemaakt van Mannheim’s Man and Society
in an age of Reconstruction, dat in 1940 in Londen verscheen. Het is een door hem
bewerkte en gereviseerde vorm van de Duitse versie, waarin ook zijn kennismaking
met de Engelse democratie is verwerkt. 
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de instrumentele  rationaliteit als beoordelingscriterium te nemen voor wetenschappelijke
analyses, maar ook de mate van de materiële rationaliteit.  

18.3 Rationaliteit bij Karl Mannheim

Duidelijk beïnvloed door het werk van Weber neemt ook Mannheim het begrip rationaliteit als
ijkpunt voor de analyse van de moderne maatschappij. Mannheim, die totalitarisme aan den
lijve had ondervonden - in 1919 moest hij uit Hongarije vluchten en in 1933 uit Duitsland -
was zich ervan bewust dat zijn eigen ervaringen van grote invloed waren op zijn
maatschappij-analyse.192  De door hem ontwikkelde kennissociologie in Ideologie und Utopie
van 1929 houdt rekening met die subjectieve basis van ideeën en tracht die te objectiveren
door de inhoud van ideeën te koppelen aan de maatschappelijke positie en invloed van de
dragers van die ideeën. Aan het praktisch gebruik maken van de bevindingen uit die
kennissociologie wordt later door hem aandacht geschonken in zijn studie naar de
reconstructie van de door een hoge mate van irrationalisme verscheurde samenleving.  In die
studie, die in de eerste versie Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus193 zou heten,
beargumenteerde hij dat de crisis in de moderne samenleving te wijten was aan het beginsel
van laissez-faire dat niet werd ingetoomd door enige vorm van democratische planning. Hij
stelt zich in die studie ten doel om de “erwähnten Spannungen auf den Gebieten der sozialen
Menschenformung und der Kultur zu verfolgen” (Mannheim 1935: ??). Want, voegt hij
daaraan toe, maatschappijverandering is niet mogelijk zonder mentaliteitsverandering.194 

Aan zijn analyse van de crisis  ligt de stelling ten grondslag dat er een grote kloof is ontstaan
tussen de technische mogelijkheden van de moderne tijd en de rationele en morele beheersing
daarvan.195 Van die kloof was in vroegere tijden ook wel sprake maar in de moderne
maatschappij leidt die kloof om twee redenen tot sociale chaos. Ten eerste is er een
massademocratie ontstaan: ook de lagere klassen hebben stemrecht gekregen en om hun
politieke steun te verwerven worden demagogische middelen ingezet. Dat leidt tot een
democratie van emoties en een toename van de irrationaliteit en irrationele uitbarstingen in de
samenleving. Het gevaar van een dictatuur komt dan heel dichtbij met een centralisatie van



196 Hij voorziet dat wetenschappelijke arbeid steeds meer wordt opgedeeld in vakjes en
specialisaties en het zicht op grotere verbanden verdwijnt.

197 Hierbij verwijst hij expliciet naar de bureaucratie-theorie van Weber.
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macht op economisch, politiek, (vak)-wetenschappelijk196, bureaucratisch197 en militair terrein.
Ten tweede is er sprake van een toenemende interdependentie in de moderne maatschappij: de
verschillende sectoren zijn steeds meer afhankelijk van elkaar geworden en irrationele
uitbarstingen in de ene sector planten zich bijna automatisch voort in de andere: “The political
insanity of one country determines the fate of others, and the brutal, impulsive, emotional
outbursts of the masses in action signify a catastrophe for a whole society and even for the
whole world, since the interdependence of the modern, social organism transmits the effects of
every maladjustment with increased intensity” (Mannheim 1940: 50). 

Zowel de aan irrationele tendensen onderhevige massa-democratie als de toenemende
onderlinge afhankelijkheid van samenlevingsverbanden, zijn het gevolg van een bepaald soort 
rationalisering van de moderne, geïndustrialiseerde maatschappij. Leunend op het werk van
Weber, maakt hij een onderscheid tussen functionele en substantiële rationaliteit op het
institutionele niveau en tussen zelfrationalisatie en zelfobservatie op het individuele niveau. 

18.3.1 Substantiële en functionele rationaliteit: het institutionele niveau
Het is niet moeilijk uit te leggen wat substantiële rationaliteit is, vindt Mannheim. Dat is een
“act of thought which reveals intelligent insight into the inter-relations of events in a given
situation” (Mannheim 1940:53), een bewuste handeling waaruit inzicht blijkt in de samenhang
van gebeurtenissen en de situatie als geheel. 

Functionele rationaliteit omschrijft hij als “series of actions organized in such a way that it
leads tot a previously defined goal, every element in this series of actions receiving a
functional position and rôle.” Om duidelijk te maken dat het om de rationaliteit van de
methode gaat, schrijft hij uitdrukkelijk dat het doel waarnaar gestreefd wordt, irrationeel kan
zijn vanuit een bepaalde invalshoek. Om dat toe te lichten, steunt hij op het gedachtengoed
van Weber: “It is by no means characteristic, however, of functional organization ..... that the
goal itself be considered rational as measured by a certain standard. One may strive to attain
an irrational eschatological goal, such as salvation, by so organizing one’s ascetic behaviour
that it will lead to this goal or, at any rate, to a state of irrational ecstasy” (Mannheim, 1940:
53).  Toch noemt Mannheim dit gedrag rationeel omdat het zo is georganiseerd dat elke
handeling een functionele rol speelt om het doel te verwezenlijken. Of er sprake is van
functionele rationaliteit van gedrag is afhankelijk van twee criteria, vervolgt hij: het gedrag
moet gericht zijn op een gegeven doel en de middelen om het doel te bereiken moeten
consequent en objectief te berekenen zijn. Gedrag op zich kan nooit functioneel rationeel of
irrationeel zijn. Gedrag kan alleen maar functioneel rationeel of irrationeel zijn voorzover het
wel of niet logisch is georganiseerd om een doel te bereiken.

Functionele rationaliteit kan worden doorbroken door een andere functionele rationaliteit, die
is gericht op het verwezenlijken van een ander doel. Als voorbeeld daarvan verwijst Mann-
heim naar de conflicten tussen de politieke en militaire leiders van Duitsland in de laatste jaren
van de Eerste Wereldoorlog. De eersten zagen in dat de oorlog niet kon worden gewonnen en



198 De vergelijking met de civilisatietheorie die Elias in diezelfde tijd publiceert, dringt
zich hier op.
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wilden vredesonderhandelingen op gang brengen. De laatsten bleven denken in termen van
opeenvolgende gevechtshandelingen. Tegen de functionele rationaliteit van de goed geoliede
militaire bureaucratie, heeft de functionele rationaliteit van de politiek het moeten afleggen.
Vanuit het oogpunt van de politiek is het militaire optreden daarom functioneel irrationeel te
noemen. Substantieel irrationeel gedrag zou Mannheim in hetzelfde voorbeeld het gedrag van
een Duitse generaal noemen die, getroffen door shell-shock, tegen de uitgestippelde strategie
van het militaire hoofdkwartier in, het bevel tot terugtrekken geeft. 

De door hem geschetste functionele en substantiële rationaliteit benadert hij vooral op het
institutionele niveau. Met de termen zelfrationalisatie en zelfobservatie vertaalt hij die
begrippen naar het niveau van het individeel handelen. Daarmee snijdt hij het thema aan waar
hij zich tot zijn vroege dood helemaal aan zal wijden: de persoonlijkheidsvorming onder
invloed van maatschappelijke omstandigheden. 

18.3.2 Rationele zelfbeheersing en rationele zelfreflectie: het individuele niveau
Zelfrationalisatie beschrijft Mannheim als de systematische beheersing van het individu over
zijn impulsen198. Die rationele zelfbeheersing is de eerste stap die een individu moet nemen
wanneer hij zijn leven zo wil organiseren dat elke handeling van hem bewust gericht is op het
doel, dat hij zichzelf heeft gesteld. Mannheim maakt duidelijk dat de mate van institutionele
functionele rationaliteit grote invloed heeft op de mate van zelfrationalisatie: “As a factory
worker, I should have to control my impulses and wishes far more completely than as a
independent craftsman, where my professional activities would be so loosely organized that I
could from time to time satisfy wishes which were not always immediately connected with the
work at hand.” In de moderne bureaucratische organisaties is de functionele rationaliteit het
verst gevorderd. Niet alleen zijn daar alle handelingen in logische volgorde voorgeschreven, -
Mannheim trekt hier de vergelijking met de Tayloriaanse organisatie van de fabrieksarbeid -,
maar daarbij komt ook nog dat een stap voor stap carrière-planning inherent is aan die
organisatie. Omdat het voldoen aan carrière-eisen niet alleen de werkhouding betreft maar ook
opvattingen over correct gedrag en de juiste  ideeën en standpunten daarbuiten, dringt die
rationele zelfbeheersing ook in de leefsferen buiten het arbeidsproces door: “Concern with a
career requires a maximum of self-mastery since it involves not only the actual processes of
work but also the prescriptive regulations both of the ideas and feelings that one is permitted
to have and of one’s leisure time” (Mannheim 1940: 55/56).  De institutionele functionele
rationaliteit veroorzaakt in laatste instantie de individuele rationele zelfbeheersing,
concludeert Mannheim. 

Er is nog een andere vorm van individuele rationaliteit, door Mannheim betiteld als reflectie
en zelfobservatie. Rationele zelfreflectie is niet gericht op een objectief of extern doel maar op
de verandering van de eigen persoonlijkheid of van persoonlijkheidstrekken. Normaliter doen
mensen niet aan zelfreflectie, meent Mannheim, de aandacht van iemand is meestal gericht het
veranderen of manipuleren van andere wezens of dingen, niet op het eigen innerlijk. Maar
wanneer rationeel uitgestippelde plannen niet lukken en  wanneer routinematig handelen het
doel niet dichterbij brengt, zal er de neiging bestaan tot zelfreflectie: “ ‘Reflection’, ‘self-
observation’, ‘taking account of one’s own situation’ assume the functions of self-
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organization. It is clear that persons who are confronted more frequenly with situations in
which they cannot act habitually and without thinking and in which they must always organize
themselves anew will have more occasion to reflect on themselves and on situations than
persons who have adapted themselves once and for all” (Mannheim 1940:57). Zoals rationele
zelfbeheersing beïnvloed wordt door functionele rationaliteit, zo heeft rationele zelfreflectie te
maken met substantiële rationaliteit.

18.3.3 Overheersing van functionele rationaliteit
Na de uitleg van beide rationaliseringsbegrippen komt Mannheim tot zijn hoofdstelling; hoe
meer een maatschappij geïndustrialiseerd is en hoe verder voortgeschreden de arbeidsdeling
en organisatie van het maatschappelijk leven, des te meer en op des te meer terreinen zal het
menselijk gedrag in die maatschappij de kenmerken van functionele rationaliteit vertonen.  De
voortgeschreden industrialisatie als een speciale vorm van sociale organisatie, heeft
functionele rationalisatie met zich meegebracht met als consequentie dat het gedrag in alle
gebieden van het leven steeds meer is gericht op het behalen van gegeven doelen. De
substantiële rationalisatie,  nu omschreven als het vermogen om intelligent te handelen in een
gegeven situatie op basis van het eigen inzicht in de samenhang van de gebeurtenissen, wordt
door de geïndustrialeeerde samenleving niet bevorderd. Mannheim neemt daarmee afscheid
van het Verlichtingsdenken: “Whoever predicted that the further industrialization of society
would raise the average capacity for independent judgment must have learned his mistake
from the events of the past few years. The violent shocks of crises and revolutions have
uncovered a tendency which has hitherto been working under the surface, namely the
paralysing effect of functional rationalization on the capacity for rational judgement”
(Mannheim 1940: 58).

In de moderne maatschappij zijn de belangrijkste instituties op functioneel rationele wijze
gerationaliseerd. Dat betekent dat het gemiddelde individu het vermogen om zelfstandig na te
denken, inzicht te verwerven en verantwoordelijkheid te nemen heeft verloren of niet heeft
kunnen ontwikkelen. Dat vermogen is in beginsel overgedragen aan degenen die de top van de
grote bureaucratieën bezetten met als resultaat centralisatie van de macht. De democratisering
is in het tegendeel verkeerd en de kloof tussen elite en massa is een feit. 

De vraag waar Mannheim zich vervolgens mee bezig houdt, is hoe te voorkomen, of hoe te
veranderen dat een kleine, machtige elite de samenleving desorganiseert en ruïneert door
vanuit het achterhaalde beginsel van laissez-faire alleen het eigen belang of het belang van de
eigen organisatie na te streven. Hoe kunnen de juiste kaders worden geschapen waardoor
substantiële rationaliteit - inzicht in de samenhang der dingen -  het gedrag van de elites zal
bepalen en van daaruit meer invloed zal krijgen in de samenleving. Dat brengt Mannheim tot
de ontvouwing van zijn ideeën over democratische planning - het substantieel rationeel
reguleren van de relaties tussen maatschappelijke sectoren vanuit het oogpunt van een vrije en
democratische samenleving -  die het achterhaalde ongebreidelde laissez-faire liberalisme op
alle terreinen van het leven aan banden kan leggen en over de samenstelling van een elite die
in staat zal zijn die democratische planning uit te voeren. 

18.4 Weber en Mannheim

Het begrip functionele rationaliteit van Mannheim kent veel overeenkomsten met de



199 Dat verwijt uit o.a. Marcuse bij de viering van de 100-jarige geboortedag van Weber.
Hij beweert dat Weber de formele rationaliteit van het kapitalisme voor dè
rationaliteit heeft gehouden en dat hij het economisch systeem van het kapitalisme
met zijn werk ondersteunt omdat dat de ‘absolute Vernunft’ zou belichamen.
(Marcuse1965: 161-181).

200 Voor een uitgebreide bespreking van het begrip ‘onttovering van de wereld’, zie
Dassen 2000: hoofdstuk IV.

251

instrumentele en formele rationaliteit van Weber. Twee duidelijke verschillen springen echter
onmiddellijk in het oog. Ten eerste benaderde Weber het begrip neutraal. Hij beschreef de
revolutionaire kracht van het rationaliseringsproces en de ongekende resultaten, vooral op
economisch en bestuurlijk-juridisch terrein,  waartoe het proces kan leiden. Hem is verweten
dat hij een propagandist van de formele rationaliteit zou zijn199, o.a. op grond van zijn ideaal-
typische beschrijving van de moderne bureaucratische organisatie. In Wirtschaft und
Gesellschaft schrijft hij immers dat zuiver technisch gezien  de bureaucratische
organisatievorm verreweg superieur is aan alle andere organisatievormen en dat zij de meest
formeel rationele vorm van gezagsuitoefening is: “Die rein büreaukratische ... Verwaltung ist
nach allen Erfahrungen die an Präzision. Stetigkeit. Disziplin, Straffheit und Verläszlichkeit,
also Berechenbarkeit für den Herren wie für die Interessenten, Intensität und Extensität der
Leistung, formal universeller Anwendbarkeit auf alle Aufgaben rein technisch zum
Höchstmasz der Leistung vervollkommenbare, in all diesen Bedeutungen: formal rationalste,
Form der Herrschaftsausübung” (Weber1922:128). Maar Marcuse’s verwijt is niet terecht: hij
tracht een feitelijke analyse zoveel mogelijk te scheiden van een beoordeling. Waar hij wel
beoordeelt, is hij niet gelukkig met de zich steeds verder verspreidende rationalisering, omdat
hij redeneert vanuit een waardestelsel dat de individuele vrijheid als een groot goed ziet. In
zijn niet-encyclopedische werk, toont hij zijn bezorgdheid over de verregaande instrumentele
en formele rationalisering die de vrijheid van het individu steeds verder aantast. Zo waardeert
hij in Die protestantische Ethik van 1904, de economische ordening van het moderne
kapitalisme als  “ein stahlhartes Gehäuse”, waardoor de manier van leven van allen op
beslissende wijze wordt bepaald, schrijft hij in 1917 in Wahlrecht und Demokratie in
Deutschland over het ‘eherne Gehäuse’ dat, ontstaan uit de kapitalistische bedrijfsethiek, allen
dwingt onder dat dak te leven en constateert hij in de artikelenreeks Parlament und Regierung
im neugeordneten Deutschland (1918) een steeds verdere verspreiding van de
bureaucratiserung waardoor het “Gehäuse jener Hörigkeit der Zukunft” wordt opgebouwd. In
1919 tenslotte zal hij in  Wissenschaft als Beruf beargumenteren dat de toename van de
formele rationaliteit geleid heeft tot een “Entzauberung der Welt”: in het publieke leven is
geen plaats meer voor ultieme waarden.200 

Mannheim concentreert zich in de eerste plaats op de negatieve gevolgen van de door hem
geschetste functionele rationaliteit voor de samenleving als geheel. Zijn analyse is van een
ander niveau. Hij is in Man and Society in an Age of Reconstruction vooral gericht op het
vinden en voorstellen van oplossingen voor de crisis in de samenleving. Ook hij denkt dat de
functionele rationaliteit in de moderne samenleving niet terug te schroeven is of
teruggeschroefd moet worden maar die rationaliteit moet wel in dienst worden gesteld voor
een maatschappij waarin niet het eigenbelang overheersend is.
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Ten tweede onderscheiden beiden rationaliteit op individueel en institutioneel niveau maar 
Mannheim legt daartussen een direct en rechtstreeks verband: door de maatschappij waarin
functionele rationaliteit overheerst, wordt een persoonlijkheid gevormd die wordt gekenmerkt
door een overvloed aan rationele zelfbeheersing en een gebrek aan rationele zelfreflectie. Voor
Weber is dat de te onderzoeken vraag. Hij zet dat verband in een meer historisch kader en 
benadrukt de wederzijdse relatie. De moderne persoonlijkheid is gevormd door het vanuit het
Calvinisme ontstane arbeidsethos en kon daardoor drager worden van het economisch
rationalisme. Aan de andere kant, schrijft hij niet voor niets over de gevaren van  de ontstane
‘ijzeren kooi’ en het teloorgaan van de individuele vrijheid.

Zowel Weber als Mannheim onderscheiden doel-middel rationaliteit, al is hun uitleg niet
precies  hetzelfde en gebruiken zij andere benamingen. Hoewel bij Weber de begrippen 
instrumentele en formele rationaliteit analytischer en meeromvattender zijn dan het begrip
functionele rationaliteit van Mannheim, is het ook onuitgewerkter. Wat de cognitieve inhoud
betreft, zijn er geen grote inhoudelijke verschillen. Het is een rationaliteit, waarbij het doel is
gegeven en waarbij de berekenbaarheid van de middelen centraal staat. Als
beoordelingsmaatstaf gebruikt Weber het begrip om effectiviteit en efficiëntie van het
handelen te meten en formuleert Mannheim het begrip zo dat kan worden beoordeeld of de ene
handeling functioneel volgt op en voorafgaat aan andere handelingen met het oog op
doelbereiking: het is een nadere uitwerking van Weber’s effectiviteit. 

Er bestaan wezenlijke verschillen tussen de begrippen materiële rationaliteit van Weber en
substantiële rationaliteit van Mannheim. Weber spreekt over handelen of gedrag dat rationeel
is afgeleid van een bepaald waardestelsel. Mannheim heeft het over gedrag, waaruit inzicht in
en overzicht over de situatie blijkt. Met materiële rationaliteit doelt Weber op waarderationeel 
gedrag terwijl Mannheim op het vermogen om verstandelijk te denken doelt,  in de zin van het
kunnen zien van verbanden en het kunnen maken van combinaties. Ook ziet Mannheim de
substantiële rationaliteit als mogelijkheid om boven de grenzen van het eigenbelang uit te
stijgen.

18.5 Conclusies: een raster van rationaliteit

Samenvattend kan worden geconstateerd dat er vele hiaten zijn in het rationaliseringsbegrip
van Weber, dat er in ieder geval wat reikwijdte en nuancering betreft grote verschillen zijn
tussen het begrip instrumentele en formele rationaliteit van Weber en het begrip functionele
rationaliteit van Mannheim en dat de begrippen materiële en substantiële rationaliteit volledig
van elkaar verschillen. Daardoor is de noodzaak om te interpreteren onontkoombaar.   

Dat interpreteren gebeurt hier met het oog op de toepassing van de begrippen, niet met het oog
op een analyse of verdere interpretatie van het werk van Weber of Mannheim. Daarvoor wordt
hier volstaan met het toepasbaar maken van de begrippen doel- en waarderationeel handelen.
Misschien een schamele oogst na de uitgebreide en diepgaande uiteenzetting over de
rationaliseringsbegrippen hierboven. Maar deze oogst heeft wel duidelijk gemaakt waar de
vruchten vandaan komen en in welke historische en maatschappelijke context ze staan. De
onderscheiden begrippen van rationaliteit zullen  worden gebruikt voor de beoordeling van het
rolgebonden handelen van politiek bestuurders in het Waddenoverleg en van politici bij de
totstandkoming van de EHS in Drenthe en Friesland. Het gaat met andere woorden om de



201 Omdat het in deze studie gaat om handelen in de politiek-bestuurlijke sfeer van de
overheid, die in laatste instantie op legaal-rationeel gezag rust, wordt in het vervolg
de term formele rationaliteit gebruikt. 

202 Met het gegeven kader wordt bedoeld dat het arsenaal aan middelen en procedures
dat eventueel kan worden ingezet,  binnen het organisatieverband van het
Waddenoverleg of de Statenvergaderingen is gegeven. Nieuwe middelen of
procedures kunnen niet zomaar worden aangevoerd of voorgesteld.

203 Zie paragraaf 18.2.1

204 Zie paragraaf 18.2.1
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beoordeling van het sociaal handelen van mensen in hun politiek-bestuurlijke functie, zoals
dat is beschreven in beide onderzoeken:  is het handelen in de politiek-bestuurlijke sfeer
voornamelijk doel-rationeel of voornamelijk waarderationeel?

Doelrationeel handelen wordt hier opgevat als handelen dat zich kenmerkt door het doel als
gegeven te beschouwen en het handelen te richten op de meest geschikte middelen om het
geven doel te bereiken. Als een handeling effektief is met het oog op het te verwezenlijken
doel, is er sprake van doelrationeel handelen en formele rationaliteit.201 De effektiviteit van de
handeling is daarmee de beoordelingsmaatstaf voor doelrationeel gedrag. Hier worden de
volgende vragen  als kern van het begrip genomen: 
- is het handelen gericht op middelen en procedures binnen het gegeven kader van bestuurlijk

overleg of binnen de gestructureerde politieke (staten)discussies?202 
- staan de doelen wel of niet ter discussie?
Deze vorm van rationaliteit is verwant met het individueel doel-gericht handelen en met
Weber’s ‘Verantwortungsethik’ voor het politiek handelen.203 

Waarderationeel handelen wordt hier opgevat als handelen dat zich kenmerkt door vanuit een
partij-politiek waardestelsel te beoordelen of een te realiseren doel wenselijk is. Als een
handeling op logische wijze in het verlengde ligt of is afgeleid van van een hogere of ultieme
waarde, is er sprake van waarderationeel handelen en materiële rationaliteit. De waarde-
gerichtheid van een handeling is daarmee de beoordelingsmaatstaf voor waarde-rationeel
gedrag. De kern van het begrip, zoals dat hier zal worden gebruikt, komt tot uitdrukking in de
volgende vraag: 
- is het handelen er op gericht om de wenselijkheid van bepaalde doelen te beoordelen,

vanuit een politieke waardestelsel?  
Deze vorm van rationaliteit is verbonden met het individueel waarde-gericht rationeel
handelen en met ‘Gesinnungsethik’ als vorm van politiek handelen.204

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat in de sfeer van het geformaliseerde en gereguleerde
bestuurlijk overleg van politici en ambtenaren over de Wadden, het handelen voor het
belangrijkste deel wordt bepaald door doelrationaliteit. Het doel van het overleg is immers het
organiseren en coördineren van de uitvoering van doelen, die elders bepaald zijn.  Aan de
andere kant ligt het voor de hand te veronderstellen dat in sfeer van politieke besluitvorming,
het handelen voornamenlijk in het teken staat van de waarderationaliteit, van de beoordeling
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of een na te streven doel wel wenselijk is  op grond van politieke waarden. Dat geldt ook voor
de politieke besluitvorming over de EHS in de drie noordelijke staten.Want in tegenstelling tot
het bestuurlijk overleg is de besluitvormende politieke beraadslaging bij uitstek het forum
waar discussies over in de praktijk gebrachte waarden en over keuzes van na te streven doelen
op hun plaats zijn. Het is daarom te verwachten dat de politieke besluitvorming over de EHS
in hoge mate wordt bepaald door de waarderationaliteit.

18.5.1 Een raster van rationaliteit over het Waddenoverleg
Hierboven werd geopperd dat het Waddenoverleg in CCW-verband een hoge mate van
doelrationaliteit zou hebben. De doelstelling voor het Waddenoverleg - zorgen voor de
coördinatie van het (gegeven) beleid voor het Waddengebied - is immers zelf weer een middel 
voor een hoger gelegen doel: de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee
als natuurgebied. Het is daarom niet te verwachten dat aan het inhoudelijke politieke doel voor
de Waddenzee, dat via de politiek-parlementaire weg in de Tweede en Eerste Kamer wordt
vastgesteld, aandacht zal of moet worden gewijd in het Waddenoverleg. Het is wel te
verwachten dat er veel over de meest geschikte middelen om tot afstemming en coördinatie te
komen, zal worden gesproken. De door Weber geschetste positieve kracht van de formele
rationaliteit kan in een dergelijk  overleg uitstekend tot zijn recht komen. Aan de andere kant
zijn de bestuurders in het Waddenoverleg gekozen politici. Tot hun taak behoort ook het
uitdragen van de waarden en doelen van hun politieke partij. Dat laatste kan conflicteren met
de rol van bestuurder die eenmaal gemaakte keuzen naar beste kunnen dient te implementeren.

Als graadmeter voor doelrationeel handelen zal daarom worden gekeken of het streven om
effectief te  handelen, wordt gedwarsboomd door het waarderationeel handelen, dat wil
zeggen door het streven om de wenselijkheid van het na te streven doel aan de orde te stellen,
waarbij als doel natuurlijk het inhoudelijke doel ‘de duurzame bescherming en ontwikkeling
van de Waddenzee als natuurgebied’ geldt. Het doel van het Waddenoverleg ‘zorgen voor de
coördinatie van het (gegeven) beleid voor het Waddengebied’ is immers geen waarde-gericht
doel maar een middel. De vooronderstelling is dat bij het Waddenoverleg de formele
rationaliteit als richtlijn voor het handelen geldt: doelrationeel handelen is daarvan het
gevolg.

In het onderzoek naar de evaluatie van het bestuurlijke Waddenoverleg is gebruik gemaakt
van dossieranalyse, casusbeschrijvingen en kwalitatieve interviews. Deze gegevens werden
aan de hand van een zestal onderzoekscategorieën geordend en beschreven. Hetzelfde
materiaal wordt nu gebruikt ter beantwoording van de vraag welke vorm van rationeel
handelen toonaangevend is binnen het Waddenoverleg. Het raster van rationaliteit dat over het
materiaal van het Waddenonderzoek wordt gelegd, bestaat uit de volgende vragen, waarvan de
eerste vier vragen zijn afgeleid uit het begrip doelrationeel handelen, en vraag vijf is afgeleid
uit het begrip waarderationeel handelen:   
1 is de afstemming van het beleid een belangrijk onderdeel van het overleg?   
2 komen de positieve of negatieve resultaten van afstemming en coördinatie regelmatig aan

de orde?
3 wordt er regelmatig gesproken over de inzet van mogelijk andere middelen of procedures 

voor een betere afstemming? 
4 staat de doelstelling van het Waddenoverleg ter discussie?
5 is er in het overleg op een politiek-oordelende manier gesproken over de de doelstelling

voor het Waddenbeleid?



205 Deze vraag is  mede geïnspireerd door Mannheim’s omschrijving van substantiële
rationaliteit als het hebben van inzicht en overzicht en van zijn idee dat substantiële
rationaliteit dwingt om eigen waarden en eigenbelang te overstijgen.  
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18.5.2 Een raster van rationaliteit over de besluitvorming over de EHS
In paragraaf 18.5 werd verondersteld  dat als het om politieke besluitvorming over belangrijke
kwesties gaat, het politieke handelen waarderationeel zal zijn en in het teken zal staan van
materiële rationaliteit. Hoewel de politieke keuze voor de totstandkoming van een ecologische
hoofdstructuur al in de Tweede Kamer werd gemaakt door het Natuurbeleidsplan te
aanvaarden, hebben de provinciale staten een belangrijke vinger in de pap omdat het aan hen
is om binnen bepaalde kaders te beslissen waar in hun provincie de EHS mag komen en hoe
groot het gebied voor de EHS mag zijn. Zij oordelen niet over de wenselijkheid van het
realiseren van de EHS in het hele land maar wel over de ruimhartige of meer benauwde
realisering daarvan in hun eigen gebied.  De verschillende politieke partijen in de staten van
Drenthe en Friesland zijn, behalve de Friese FNP en FGF en de Drentse OPD, allen landelijke
partijen. Ze hebben allen hun eigen opvattingen over de waarde van de natuur in relatie tot de
landbouw en economische ontwikkelingen. Het is te verwachten dat hun keuzes voor invulling
van de EHS worden getoetst aan dergelijke algemene partij-politieke waarden en dat zij die
publiekelijk uitdragen in de politieke besluitvorming.  Aan de andere kant is de wijze waarop
de politieke besluitvorming van de staten plaatsvindt, onderdeel van de cultuur die in de
provinciale politiek heerst. Juist provinciale politici wordt verweten dat ze nauwelijks
inhoudelijke keuzes durven te maken maar in plaats daarvan altijd over procedures praten. 

Als graadmeter voor de waarderationaliteit zal daarom worden bekeken in hoeverre het
streven om de wenselijkheid van een doel - de begrenzing van de EHS in de eigen provincie -
te beoordelen vanuit partij-politieke waarden, overeind blijft tegenover het streven om zich op
middelen en procedures te richten. De vooronderstelling is dat bij de politieke besluitvorming
in de staten de materiële rationaliteit richtinggevend is voor het handelen: waarderationeel
handelen is daarvan het gevolg.

In het onderzoek naar de relatie tussen de regionale pers en provinciale politiek met
betrekking tot de politieke besluitvorming in de noordelijke staten, zijn de discussies in de
staten gereconstrueerd aan de hand van een vijftal selectiecriteria. (Door de selectiecriteria,
‘procedureel versus inhoudelijk’ en ‘gezindheidsethiek versus verantwoordelijkheidsethiek’ is
in de reconstructie al rekening gehouden met het raster van rationaliteit.) De reconstructie van
de beraadslagingen in de staten, zal nu dienen voor de beantwoording van de vraag of
materiële rationaliteit conform de vooronderstelling richtinggevend is voor het politiek
handelen. Het raster van rationaliteit bestaat hier uit de volgende vragen, waarvan vraag één is
afgeleid uit het waarde-rationeel handelen, vraag twee is afgeleid uit het begrip substantiële
rationaliteit en vraag drie uit het begrip doelrationeel handelen:
1 wordt het ingenomen standpunt in de beraadslagingen of in de besluitvorming verduidelijkt

met een verwijzing naar de partij-politieke principes of achtergrond?
2 wordt het ingenomen standpunt beperkt tot de eigen provincie of wordt ook een relatie

gelegd met aangrenzende provincies of met het hele Nederlandse grondgebied?205 
3 wordt er vooral gesproken over gevolgde of  te volgen procedures  in verband met de

realisering van de EHS?
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206 De doelstellingen zoals die respectievelijk in de PKB I en de PKB II zijn
geformuleerd.

207 Zie bijlage 3.
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Hoofdstuk 19 Doel- of waarderationeel?

19.1 Doelrationeel handelen in het Waddenoverleg?

De vooronderstelling bij het onderzoek naar het Waddenoverleg was dat het
geïnstitutionaliseerde politiek-bestuurlijk overleg wordt gekenmerkt door formele rationaliteit
en dat als gevolg daarvan het doelrationeel handelen van de deelnemers aan het overleg de
meest voorkomende vorm van handelen is. Die vooronderstelling lag voor de hand. Het
Coördinatiecollege Waddengebied is opgericht om er voor te zorgen dat de drie
overheidslagen die elk met het Waddenzeegebied te maken hebben, hun beleid op elkaar
afstemmen en gezamenlijk uitvoering geven aan het vastgestelde politieke doel “de
bescherming, het behoud en waar nodig het herstel van de Waddenzee als natuurgebied” en
“duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied”.206 Dat het
rolgebonden handelen van de deelnemers aan het overleg doelrationeel zal zijn, ligt dan voor
de hand: het doel is gegeven en het handelen is gericht op de meest geschikte middelen om het
doel te verwezenlijken. Een kanttekening is daarbij geplaatst. De bestuurders die deelnemen
aan het overleg zijn politici die verbonden zijn aan en geselecteerd door politieke partijen. In
hun partij-politieke rol dienen zij de waarden van hun partij uit te dragen. De uiteindelijke
hypothese luidt daarom: wordt het streven om doelrationeel te handelen belemmerd door het
streven om waarderationeel te handelen? Het raster van rationaliteit, dat vervolgens op het
onderzoeksmateriaal werd gelegd, bestond uit vijf vragen die een indicatie moeten geven van
de mate van doelrationeel handelen dan wel waarderationeel handelen. Ze worden hieronder
behandeld.

1 Is de afstemming van het beleid een belangrijk onderdeel van het overleg? 
De agenda’s van het CCW- en RCW-overleg207 van 1987 tot en met 1993 laten zien dat het
overgrote aandeel van de agendapunten over afstemming van het beleid gaan, van
gemeentelijke bestemmingsplannen met betrekking tot de Waddenzee tot en met voorstellen
voor de implementatie van internationale afspraken. Uit het onderzoek is gebleken, bij het
beoordelingscriterium doelmatigheid, dat veel van de overlegtijd niet in de behandeling van
deze beleidsmatige  agendapunten zit maar dat veel zaken ter plekke worden opgevoerd en bij
de mededelingen en de rondvraag worden besproken. 

Conclusie:
De vraag kan niet met een duidelijk ja of nee worden beantwoord. Op papier is de afstemming
van het beleid in ieder geval een belangrijk onderdeel van het overleg. In de praktijk blijkt de
afstemming van het beleid niet de meeste tijd op te eisen.

2 Komen de positieve of negatieve resultaten van afstemming en coördinatie regelmatig aan
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de orde?
Uit de agenda’s is niet op te maken of er controle is op gemaakte afspraken, de resultaten en
eventuele bijstellingen van het beleid. Er is geen vast agendapunt waarin de resultaten van de
coördinatie aan de orde worden gesteld. In het onderzoek werd geconcludeerd, ook bij het
punt doelmatigheid,  dat er geen reden is om aan te nemen dat gemaakte afspraken niet zouden
worden bewaakt. Dat gebeurt evenwel niet in het formele kader van het CCW-overleg, zo
blijkt uit de agendering. 

Conclusie:
De vraag moet dus negatief worden beantwoord.

3 Wordt er regelmatig gesproken over de inzet van mogelijke andere middelen of procedures
voor een betere afstemming?

Uit het onderzoek blijkt, vooral in de casus inspectie en beheer,  dat er inderdaad veel
gesproken wordt over de inzet van andere middelen in de vorm van een andere
bevoegdhedenverdeling tussen vooral de rijksoverheid en de provinciale overheid. Dit overleg
over een mogelijk andere bevoegdhedenverdeling komt niet voort uit de constatering dat de
geldende bevoegdhedenverdeling niet werkt of dat door een andere bevoegdhedenverdeling
een betere afstemming tot stand kan komen. In de casus gaswinning in de Waddenzee wordt
regelmatig gesproken over de inzet van mogelijke andere middelen of procedures, zoals een
nieuw beheersplan delfstoffenwinning of verlenging van het moratorium. Die middelen zijn
niet gericht op de doelstelling  van het CCW-overleg maar op de doelstelling van het
Waddenzeebeleid. 

Conclusie:
Het eerste deel van de vraag moet bevestigend worden beantwoord. Het tweede deel van de
vraag kan niet worden beantwoord: de relatie met een betere afstemming is er niet. 

4 Staat de doelstelling van het CCW-overleg ter discussie?
Raadpleging van de agenda’s laat zien dat de voorgenomen evaluatie en herstructureringen
geagendeerd zijn. In dat kader staat de doelstelling van het CCW-overleg niet ter discussie
maar wel de implementatie daarvan. 

Conclusie:
De vraag moet ontkennend worden beantwoord

5 Is er in het overleg op een politiek-oordelende manier gesproken over de doelstelling van
het Waddenbeleid?

 Dat is zeker gebeurd. Opvallend is dat bij de herziening van de PKB-Waddenzee II het CCW-
overleg wordt gewijd aan zaken waarvoor het niet is opgericht, - de bepaling van de
doelstelling voor het Waddenzeebeleid -,  en dat alle betrokkenen dat als positief ervaren. 

Conclusie:
De vraag kan positief worden beantwoord. 

19.1.1 Samenvatting
De eerste vier vragen dienden als indicatie voor het doelrationeel handelen, dat in de kern
werd beschreven als handelen dat zich richt op de meest geschikte middelen om een gegeven
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doel te bereiken. Uit de beantwoording van de vragen kan niet worden geconcludeerd dat het
handelen in het Wadden-overleg overheerst wordt door doelrationeel handelen.
De laatste vraag diende als indicatie voor waarderationeel handelen.  Dat werd in deze studie
opgevat als handelen dat vanuit een partij-politiek waardestelsel de wenselijkheid beoordeelt
van een te realiseren doel. De vraag naar waarde-rationeel handelen wordt positief
beantwoord.

In paragraaf 18.5.1 werden doel- en waarderationeel handelen in verband met het
Waddenoverleg tegenover elkaar gezet: Als graadmeter voor het doelrationeel handelen zal
worden gekeken of het streven om effectief te handelen wordt gedwarsboomd door het
waarderationeel handelen, dat wil zeggen door het streven om de wenselijkheid van het na te
streven doel aan de orde te stellen, waarbij als doel natuurlijk het inhoudelijke doel van de
bescherming van de Waddenzee als natuurgebied geldt.   

Het doelrationeel handelen blijkt verre van optimaal in het Waddenoverleg en die conclusie
spoort met de conclusie over de doelmatigheid in het CCW-overleg die verbetering behoeft.
Maar is het gebrek aan doelrationeel handelen te wijten aan het voorkomen van waarde-
rationeel handelen? De ene vraag die als indicatie voor waarderationeel handelen geldt, wordt
zonder meer positief beantwoord. Maar wanneer de beantwoording van die vraag onder andere
aan de hand van de casus herziening PKB-Waddenzee nader wordt bekeken, blijkt dat het
waarde-gericht zijn van het handelen niet voortvloeit uit partij-politieke waarden. Er worden
standpunten ingenomen op basis van de overheidslaag die men bestuurlijk vertegenwoordigt.
Niet politieke voorkeuren zijn bepalend voor deze vorm van handelen maar het benadrukken
van het belang van de overheid die men vertegenwoordigt. Deze vorm van handelen kan in de
gedecentraliseerde eenheidsstaat die Nederland is, moeilijk worden gerelateerd aan een
politiek waardestelsel en kan in deze studie dus niet als waarderationeel worden bestempeld.
Deze vorm van handelen kan wel doelrationeel worden genoemd. Weliswaar is het handelen
niet gericht op verwezenlijking van de doelstelling van het CCW maar het handelen is gericht
op een ander doel: het vergroten van invloed en zeggenschap van de eigen overheidslaag en
het CCW dient als een middel daarvoor. Daaruit blijkt ook een grote rolgebondenheid van het
handelen in het bestuurlijk Waddenoverleg. Dit gegeven laat ruimte voor de generaliserende
veronderstelling dat in het algemeen het politiek-bestuurlijk handelen wordt bepaald door de
positie die men inneemt in het overheidsbestel en niet door de politieke waarden die men
aanhangt en waardoor men in politieke posities is terecht gekomen. Het doelrationeel handelen
is inderdaad overheersend in het Waddenoverleg maar het is gericht op andere doelen dan de
doelstelling van het overleg waarin het handelen plaatsvindt. Daaruit is af te leiden dat het
CCW-overleg als institutie niet in staat is gebleken sturing aan het handelen te geven.
 

19.2 Waarderationeel handelen in de besluitvorming over de EHS?

In paragraaf 18.5.2 werd de vraag gesteld of binnen de institutionele sfeer van politiek en
bestuur het heersende waardepatroon gekenmerkt zou zijn doel- of door waarderationaliteit,
begrippen die zijn afgeleid van Weber en Mannheim. De veronderstelling werd geopperd dat
in de sfeer van politieke besluitvorming het handelen van politici, dat wil zeggen de
meningsvorming en standpuntbepaling van gekozen statenleden in openbare vergaderingen,
voornamelijk in het teken zou staan van waarde-gerichte rationaliteit. Daarmee wordt bedoeld
dat de statenleden op grond van hun partij-politieke waardestelsel publiekelijk beoordelen of



208 In het Friese college van GS zitten de PvdA, het CDA en de VVD.

209 Het college van GS in Drenthe bestaat uit PvdA, CDA, VVD en D66.
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een mogelijk na te streven doel wenselijk is en de andere politici van hun mening zullen
proberen te overtuigen.  Dat is in de kern ook de bestaansgrond van de verschillende politieke
partijen voorzover het niet om alleen maar kiesverenigingen gaat: elke partij heeft een eigen
opvatting over het algemeen belang of over wat belangrijk is voor de samenleving. De
besluitvorming over de wenselijkheid en de concrete realisatie van de EHS in de provincies, 
is een thema waar de verschillende politieke opvattingen een belangrijke rol (kunnen) spelen.
In grote lijnen gaat het daarbij om een afweging tussen de belangen van economische
ontwikkeling en/of werkgelegenheid en de belangen van het instandhouden en uitbreiden van
het natuurlijke milieu: landbouw versus natuur. Het rolgebonden handelen van de statenleden
hoort daarmee waarderationeel te zijn, was de veronderstelling uit paragraaf 18.5. Maar omdat
zeker de provinciale politiek de naam heeft sterk verambtelijkt en proceduregericht te zijn,
luidde de hypothese: is het streven om waarde-rationeel te handelen, dat wil zeggen het
streven om de wenselijkheid van het doel te beoordelen vanuit partij-politieke waarden, 
sterker gebleken dan het streven om doel-rationeel te handelen, dat wil zeggen de geneigdheid
om procedure-gericht te werken?

Het raster van rationaliteit dat vervolgens over het onderzoek naar de relatie tussen pers en
politiek en de EHS werd gelegd bestond uit drie vragen die een indicatie moesten geven van
de mate van waarde-rationeel handelen. De vragen en de beantwoording volgen hieronder.

1 Wordt het ingenomen standpunt in de beraadslagingen en besluitvorming verduidelijkt met
een verwijzing naar de partij-politieke principes of achtergrond?

Soms gebeurt dat in Friesland maar niet veel en voornamelijk door partijen die niet in het
college van GS208 zitten. Zo zet de FNP in november 1990 haar landbouwvisie uiteen als
ijkpunt voor het beoordelen van de wenselijkheid van beheersgebieden, refereert in dezelfde
vergadering Progressyf Fryslân aan het credo van de internationale milieubeweging door
opperhoofd Seattle aan te halen, toetst Progressyf Fryslân later in juni 1991 het
Natuurbeleidsplan aan de principes waar de partij voor staat, zet het GPV bij de algemene
beschouwingen van 1992 zijn  visie uiteen dat duurzame ontwikkeling boven economische
ontwikkeling staat, beroept het CDA zich bij de algemene beschouwingen van 1993 op het
belang van het maatschappelijke middenveld als principieel uitgangspunt voor het CDA en
beargumenteert de fractie van Groen Links haar afwijzend standpunt over het akkoord met de
landbouw in december 1993, aan de hand van de opvattingen van Groen Links over de
landbouw. Die partijpolitieke uitgangspunten of visies leiden zelden of nooit tot een debat.    
 
Ook in Drenthe worden slechts mondjesmaat standpunten verduidelijkt door te verwijzen naar
partij-politieke principes, maar in Drenthe is dat niet beperkt tot de niet-collegepartijen: ook
collegepartijen209 refereren wel eens aan partij-politieke waarden. Bij de algemene
beschouwingen van 1995, de eerste algemene beschouwingen na de statenverkiezingen, geven
de meeste politieke fracties hun partij-politieke opvattingen over de relatie tussen natuur en
economie weer om zich te positioneren voor de komende vier jaar. Maar voor het grootste deel
zijn het ook in Drenthe de niet-collegepartijen die hun standpunten terugvoeren op partij-
politieke principes. Zo verwoordt het GPV tijdens de algemene beschouwingen van 1990 en
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1992 zijn visie op natuur en economie, toetst D66 het provinciaal natuurbeleidsplan in
december 1992 aan de uitgangspunten van duurzame ontwikkeling, zet CDA bij de algemene
beschouwingen van 1993 zijn visie op de relatie tussen natuur en economie uiteen, evenals
D66, Groen Links en het GPV. De laatste twee doen dat opnieuw tijdens de algemene
beschouwingen van 1994 om hun kritiek op het collegebeleid duidelijk te maken. Net als in
Friesland wordt er nauwelijks door andere fracties gereageerd wanneer fracties hun beginselen
voor het voetlicht brengen.

Conclusie:
Zowel in de Friese als in de Drentse beraadslagingen is er geen gebrek aan waarde-gerichte,
standpunten door alle college- en niet-collegepartijen. Die standpunten worden echter  alleen
bij uitzondering gerelateerd aan de beginselen of principes van de politieke partijen. In
sommige gevallen kan dat ook niet. De Friese fractie Spyksma doet bijvoorbeeld meestal
pittige en duidelijke politieke uitspraken waaraan een duidelijke afweging tussen economie en
natuur ten grondslag ligt maar die afweging is individueel en niet partij-politiek gerelateerd;
de fractie is een éénmansfractie die zich heeft afgesplitst van de PvdA. In de meeste gevallen
worden de ingenomen standpunten niet verdedigd met een beroep op partij-politieke waarden,
maar door te wijzen op het draagvlak dat wel of niet zou ontbreken, op de consistentie met
eerder genomen besluiten of door te wijzen op de eigen provinciale verantwoordelijkheid
tegenover plannen van de rijksoverheid. Waar wél in de beraadslagingen in beide provincies
standpunten worden gebaseerd op partij-politieke uitgangspunten, worden die meestal voor
kennisgeving aangenomen.

2 Wordt het ingenomen standpunt beperkt tot de eigen provincie of wordt ook een relatie
gelegd met aangrenzende provincies of met het hele Nederlandse grondgebied?

In de regel beperken alle fracties zich tot het grondgebied van de eigen provincie. Alleen bij
uitzondering en dan nog alleen door niet-collegepartijen wordt er gepraat over de toestand van
landbouw en natuur in de eigen provincie in relatie tot de Nederlandse situatie. Kern van die
bijdragen is dat de provincies in vergelijking met de rest van Nederland ‘schoon’ zijn en dat
ook moeten blijven: de daarmee gepaarde economische achterstand zal in de toekomst een
voorsprong blijken te zijn wanneer mogelijkheden voor een nieuwe landbouw en economie
goed worden benut.

Conclusie:
De vraag is gesteld als indicatie voor de substantiële rationaliteit van Mannheim: het (willen)
hebben van inzicht in de samenhang van de gebeurtenissen en de situatie als geheel. Uit de
beantwoording van deze vraag blijkt dat wat dit beleidsterrein betreft, het merendeel van de
politici niet verder kijkt dan de provinciegrens.

3 Wordt er vooral gesproken over gevolgde of te volgen procedures in verband met de
realisering van de EHS?

Er wordt regelmatig gesproken over procedures  in de staten van Friesland en Drenthe. 
- het Friese CDA vraagt bijvoorbeeld in november 1989 in een motie aan het college van GS 
een visie te formuleren op de groene rijksnota’s terwijl die fractie zelf daarover al duidelijk
een mening heeft, spreekt;
- de Friese PvdA spreekt haar ongenoegen uit over het Structuurschema Groene Ruimte
vanwege de gevolgde procedure;
- het Friese D66 verwerpt het akkoord van 1993 met de landbouw omdat afspraken



262

geschonden zouden zijn. Deels op basis van procedurele overwegingen doen de fractie
Spyksma en Groen Links dat ook.

Ook in Drenthe spelen de procedures soms een hoofdrol in de debatten.
- bij de algemene beschouwingen van 1992 is de kwestie van het planologisch begrenzen van
de EHS een twistpunt tussen PvdA (die daarvoor is) en de VVD;
- de PvdA vraagt bij de vaststelling van het provinciaal Natuurbeleidsplan om het oprichten
van een tripartite overleg voor waterwinning;
- de discussie van september 1993 over het intentieprogramma bodembeschermingsgebieden
staat bijna volledig in het teken van de status van de statenstukken 186 en 186a;
- er wordt bij de behandeling van de aanwijzing voor gasopslag bij Langelo in februari 1995
veel gesproken over de bevoegdheden en mogelijkheden van het provinciaal bestuur.

Conclusie:
Deze vraag naar de mate van procedureel handelen is bedoeld als indicatie van het
doelrationeel handelen dat in paragraaf 18.5 is  omschreven als handelen dat zich kenmerkt
door het doel als gegeven te beschouwen en het handelen te richten op de meest geschikte
middelen om het doel te bereiken. Uit de beantwoording van deze vraag blijkt dat het
beschreven procedureel handelen van statenleden niet identiek is met doelrationeel handelen:
de discussie over procedures heeft integendeel bijna altijd te maken met de beoordeling van de
wenselijkheid van het doel:
- het Friese CDA vraagt een visie van het college om haar onvrede over de rijksplannen te
kunnen uitspreken;
- de verwerping van de procedure rondom het Friese akkoord met de landbouw in 1993 is
gebaseerd op de overtuiging dat de betrouwbaarheid van de overheid in het geding is;
- in Drenthe kent de discussie over de planologische begrenzing van de EHS een politieke
lading omdat de gedachte daarachter is dat door planologische begrenzing de EHS beter en
sneller te realiseren zou zijn; 
- de Drentse PvdA vraagt in 1992 een tripartite overleg in te stellen om nieuwe vormen van
waterwinning onderzoeken met als doel de verdergaande verdroging van Drenthe tegen te
gaan;
- de Drentse discussie in 1993 over de status van de statenstuk 186a gaat juist over de vraag
of dat statenstuk procedureel of inhoudelijk van aard is;
- de discussie over de bevoegdheden  van de provincie bij de discussie over de gasopslag bij 
Langelo in 1995 wordt rechtstreeks in verband gebracht met de wens om wel of niet bezwaar
aan te tekenen tegen de aanwijzing van het rijk.

19.2.1 Samenvatting
De eerste vraag, die diende als een indicatie van waarderationeel handelen - in paragraaf 18.5
gedefinieerd als handelen dat zich kenmerkt door vanuit een partij-politiek waardestelsel te
beoordelen of een doel wenselijk is - wordt overwegend negatief beantwoord. Ook het
antwoord op de tweede vraag, een indicatie van de mate van substantiële rationaliteit, is
grotendeels negatief. Uit de beantwoording van de laatste vraag, een indicatie van
doelrationeel handelen, blijkt dat het positieve antwoord niet zonder meer kan worden
uitgelegd als een indicatie van doelrationaliteit.

In paragraaf 18.5.2 werden waarde- en doelrationeel handelen in verband met beraadslagingen
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en besluitvorming over de EHS tegen over elkaar gezet: Als graadmeter voor het waarde-
rationeel handelen zal worden gekeken of het streven om de wenselijkheid van het doel, de
begrenzing van de EHS in Friesland en Drenthe, te beoordelen vanuit partij-politieke
waarden,  overeind blijft tegenover het streven om zich op middelen en procedures te richten. 

Het waarderationeel handelen blijkt dus nauwelijks aanwezig: standpunten worden zelden
afgeleid van partij-politieke principes en wanneer dat gebeurt, meestal door niet-
collegepartijen,  vallen die standpunten vaak dood. Er wordt niet op gereageerd. Is dit gebrek
aan waarderationeel handelen te verklaren doordat het politiek handelen in het teken staat van
doelrationaliteit? Inderdaad wordt er in de statenvergaderingen veel gesproken over
procedures, maar de discussies over procedures hebben bijna altijd te maken met de keuze van
een doel, zoals uit de beantwoording van vraag drie blijkt. Daarom kan niet worden
geconcludeerd dat het waarde-rationeel handelen verdrongen is door het doelrationeel
handelen.  Uit de beantwoording van vraag een blijkt dat niet de partij-politieke waarden
bepalend zijn bij de beoordeling van de wenselijkheid van een doel, maar pragmatische
waarden als het ontbreken of aanwezig zijn van draagvlak, de (vermeende) consistentie van
het beleid en de positie van de provincie tegenover het rijk. Het partij-politieke element is
grotendeels verdwenen uit het politiek handelen.

19.3 Rationaliteit van de ‘kleine politiek’

Bij de verkenning welk soort handelen, doel- of waarderationeel, toonaangevend is in het
Waddenoverleg werd geconstateerd dat het doelrationeel handelen overheersend is in het
Waddenoverleg. Maar uit de verkenning bleek dat dit doelrationeel handelen niet gericht is op
het doel van het overleg maar op de versterking van de invloed en zeggenschap van de
overheidslaag die men vertegenwoordigt. Een dergelijke doelverplaatsing in het politiek
handelen beperkt zich niet tot het hier beschreven bestuurlijk overleg. Bij het bekleden van
politieke posities lijkt een dergelijke handelwijze gemeengoed te worden. In een onthullend
verslag van Van Westerloo (2001) vertellen enkele senatoren wat hun belangrijkste drijfveer is 
om lid van de Eerste Kamer te zijn. PvdA-senator Stekelenburg: “Ik ben commissaris van de
KLM. VVD-collega Luijten is iets hoogs op Schiphol. Is er iets, dan praten we in de Kamer
even met elkaar. Heb ik de volgende dag een brief van Schiphol-directeur Cerfontaine op mijn
bureau liggen, of ik langs wil komen. Zo werk dat. Senator Jan Terlouw is voorzitter van het
Leprafonds. Die zouden moeten fuseren, maar dat ligt moeilijk. Dus dan praten we in de
Kamer over hoe dat aangepakt moet worden” (Westerloo, van 2001).  Hij maakt graag en veel
gebruik van zijn status als lid van de Eerste Kamer om toegang te krijgen tot departementen en
bewindslieden voor zaken die niets met de Eerste Kamer te maken hebben.  VVD-senator
Rosenthal: “In de Eerste Kamer kom ik met een wekelijkse regelmaat mensen tegen die iets te
zeggen hebben en met wie ik anders geen afspraak kan maken binnen vier weken. De
dwarsverbanden daar zijn legio. We praten met elkaar van alles door, nee, natuurlijk zul je ons
op zulke momenten in de vergaderzaal niet aantreffen. Ik moet zeggen, het communiceert erg
makkelijk in de entourage van dat mooie eerste-Kamergebouw. Waar bij het Waddenoverleg
het ‘verplaatste’ doel-rationeel handelen nog is gerelateerd aan het belang van een
overheidslaag, blijkt uit deze citaten dat een dergelijke doelverplaatsing, wanneer die eenmaal
tot de politieke mores is gaan behoren, geen enkel politiek doel meer hoeft te dienen en
daarmee a-politiek kan worden genoemd. Wat dat voor het domein en het aanzien van de
politiek betekent, laat zich raden. 



210 Het eerste deel is gewijd aan werk van Weber, Mannheim en Schumpeter. Het
tweede en derde deel zal gaan over het werk van Charles Lindblom en Robert Dahl.
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Uit de verkenning naar het soort rationaliteit dat de discussies en besluitvorming over de EHS
in de staten van Friesland en Drenthe domineerde, bleek dat die discussies zeker niet in het
teken stonden van doelrationaliteit maar dat ook niet van waarderationeel handelen kon
worden gesproken. Daarvoor werden de ingenomen standpunten te weinig afgeleid van
politieke principes en te veel van het denken in termen van draagvlak en doelgroepenbeleid.
Uit het onderzoek naar de politieke besluitvorming over de EHS in de staten van Friesland en
Drenthe en de verslaggeving daarvan door de regionale pers, blijkt 1993 een beslissend jaar te
zijn geweest. In beide provincies sluiten gedeputeerde staten dan zonder vooroverleg met de
staten een akkoord, respectievelijk een convenant,  met de georganiseerde landbouw dat het
tot dan toe gevoerde beleid op de helling zet. Bij de verantwoording achteraf leidt dat in de
staten van beide provincies tot heftige discussies met de colleges van GS en tot aanvaringen
tussen de fracties. Maar in geen van beide gevallen wordt het met de landbouw bereikte
akkoord c.q. convenant gewijzigd of verworpen. Met succes wordt er in beide gevallen ter
verdediging voortdurend een beroep gedaan op de noodzaak van draagvlak. Alleen sporadisch
en zonder resultaat wordt het over één kam scheren van draagvlak en boerenlobby ter
discussie gesteld. Deze beperkte opvatting van het begrip draagvlak heeft er toe geleid dat het
natuurbeleid, in ieder geval het natuurbeleid in Friesland en Drenthe, uiteindelijk wordt
bepaald door de georganiseerde landbouw.  Ook hier kan met reden worden gesproken van
een algemene acceptatie van a-politiek handelen. Dat kan vergaande gevolgen hebben voor
politieke besluiten. Zo heeft het voornemen om in oktober 2001 de Waddenzee te nomineren
voor de werelderfgoedlijst van Unesco op de 9de internationale Waddenzeeconferentie in het
Deense Esbjerg, in september 2001 schipbreuk geleden: bij hoorzittingen bleek dat daarvoor
het draagvlak onder eilandbewoners ontbrak. 

In het voorjaar van 2001 verscheen Een rehabilitatie van de politiek door Hans Blokland. Het
is het eerste deel van een interessante trilogie210 die de politieke gevolgen van het
moderniseringsproces voor de burgers in de westerse democratieën analyseert. In dit eerste
deel wordt onderzocht hoe Weber, Mannheim en Schumpeter de modernisering van de
westerse wereld duiden en definiëren: “welke krachten liggen volgens hen ten grondslag aan
dit proces; wat zijn de gevolgen hiervan voor individu en samenleving; en welke
consequenties heeft de modernisering voor de wijzen waarop wij politiek en democratie
inhoud (kunnen) verlenen” (Blokland 2001: 17). De drijfveer van Blokland is het vinden van
wegen die het mogelijk maken over de eigen schaduw van de negatieve gevolgen van het
moderniseringsproces heen te springen om de burgerlijke machteloosheid en het weglekken
van politieke vrijheid tegen te gaan. Want de politieke vrijheid stelt weinig meer voor omdat
het onmogelijk lijkt te zijn geworden als burgers richting te geven aan een maatschappij die
wordt beheerst door anonieme structuren en processen. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat
de doel-middel-rationaliteit, de belangrijkste factor van het moderniseringsproces, die de
waarderationaliteit, hét terrein van de politiek, heeft verdrongen, daarvan de oorzaak is.
Blokland constateert dat Weber, Mannheim en Schumpeter daardoor alle drie het domein van
de politiek zien slinken. Door de voortdurende verbreiding van markten en bureaucratieën die
onderhevig zijn aan de wetten van de doel-middel-rationaliteit, bestaat er voor de
fundamentele maatschappelijke ontwikkelingen op macroniveau nauwelijks nog politieke
speelruimte. De ‘kleine politiek’ blijft dan over. Want in de samenleving zullen op een lager
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niveau altijd conflicterende waarden blijven bestaan, die in de westerse democratieën politiek
uitgedragen en politiek beslecht worden. In een noot voegt Blokland daaraan toe dat de
scheidslijn tussen ‘grote’ en ‘kleine’ politiek een normatieve kwestie is en dus niet objectief is
vast te stellen.

Het is duidelijk dat in deze studie het handelen in de ‘kleine’ politiek wordt beschreven en
geanalyseerd. Maar ook de ‘kleine’ politiek behoort tot het domein van de politiek, tot één van
de laatste publieke bolwerken waarbinnen het waarderationeel handelen, het op grond van
politieke waarden oordelen over de wenselijkheid van een doel, thuis hoort. Ook al lijkt dat
niet zo te zijn, ook al lijkt het politiek handelen eerder technocratisch, functionalistisch of a-
politiek te zijn en alleen een kwestie van management of draagvlak, in laatste instantie gaat
het bij politieke keuzen altijd om waarderationaliteit ook in de ‘’kleine’ politiek. In zijn oratie
vestigt De Vries de aandacht erop dat politieke beslissingen vaak een a-politieke jas worden
aangetrokken: “... de invoering van de Euro, de belastinghervorming van Vermeend, de
besluitvorming rond de Europese integratie, de invoering van de bachelor-master structuur aan
de universiteiten, de herstructurering van de varkenshouderij, de aanpak van de mond- en
klauwzeer crisis en de totstandkoming van de nieuwe Vreemdelingenwet worden als
managementbesluiten gepresenteerd. Zij worden gepresenteerd als technocratische dossiers,
maar zijn in werkelijkheid politieke besluiten van de eerste orde. Ze worden echter
bediscussieerd in het kader van de politiek van de tweede orde: als management- en
beheersproblemen” (Vries, J. de 2001: 14). In zijn oratie doet hij een oproep aan de
wetenschap, en in het bijzonder aan de bestuurskunde, om aan de maskerade dat politiek
alleen besturen is en dat politici managers zijn, niet langer mee te doen.  

Het is een moderne variant van de oproep die Weber in 1914 deed aan de sociale
wetenschappers en in 1919 aan de politici. De wetenschappers riep hij op om bij evaluatie van
beleid niet alleen naar doelmatigheid te kijken maar ook de ultieme waarden in beschouwing
te nemen (zie paragraaf 18.2.4). In Politiek als beroep maakt hij aan het einde duidelijk dat
zonder naar het onmogelijke te streven het mogelijke niet kan worden gerealiseerd maar dat
daarvoor politici met roeping nodig zijn.
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BIJLAGE 1

VRAGENLIJST DEELNEMERS AAN DE CCW-OVERLEGSTRUCTUUR

A. Functioneren huidige verticale structuur

1. Vanaf de oprichting is de doelstelling van het CCW: in onderling overleg bevorderen van
samenhangend bestuur en gecoördineerd beleid tussen gemeenten, provincies en rijk ten
aanzien van Waddengebied. Hoe ervaart u die doelstelling in de praktijk van de afgelopen
jaren:
a. onderling overleg als doel op zich (de drie bestuurslagen praten regelmatig met elkaar en
stellen elkaar op de hoogte);
b. onderling overleg als middel (noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde) om het
doel te bereiken (= een samenhangend bestuur en gecoördineerd beleid).

2. In 1985 werd de toenmalige structuur van het CCW geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan
werd in 1987 de coördinatiestructuur bijgesteld. 
a. Hoe waardeert u die bijstellingen? 
b. Is er binnen uw bestuurslaag (resp. gemeente, provincie, rijk) gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om contact-ambtenaren in te stellen? Werkt dat?
c. Maakt uw bestuurslaag gebruik van de mogelijkheid om deskundigen/adviseurs in te
schakelen bij de voorbereiding van de CCW-vergaderingen of bij de CCW-vergaderingen
zelf? 
d. Maken de andere bestuurslagen gebruik van deze mogelijkheid?

3. Een van de belangrijkste bijstellingen was de Intentieverklaring waarbij o.a. een soort
'meldingsplicht' werd afgesproken: 

'wanneer rijk, provincies en gemeenten van de onderling overeengekomen beleids-
kaders willen afwijken en gebruik willen maken van hun eigen bevoegdheden, stellen
zij hiervan eerst het CCW in kennis voordat zij daadwerkelijk van hun bevoegdheden
gebruik gaan maken'

a. is uw bestuurslaag wel eens afgeweken van die beleidskaders?
b. is daarvan van tevoren melding gedaan aan het CCW?
c. rechtstreeks of via de eigen delegatie (Vereniging van
Waddenzeegemeenten/OverlegOrgaan Waddeneilanden/Federatie van
Waddenzeegemeenten (VvW/OOW/FvWG), Stuurgroep Waddenzeeprovincies (SWP),
Interdepartementale Waddenzeecommissie (IWC))?   
d. is uw bestuurslaag in het geval er geen melding is gedaan van het voornemen om af te
wijken van de beleidskaders, wel eens om informatie gevraagd door het CCW?
e. heeft uw bestuurslaag zelf wel eens het initiatief genomen om informatie te vragen aan
een van de andere CCW-deelnemers die van plan waren af te wijken of die bleken te zijn
afgeweken van de beleidskaders?

4. Bij die intentieverklaring is ook afgesproken dat:
"het in onderling overleg bevorderen van een samenhangend bestuur en een
gecoördineerd beleid ten aanzien van het Waddengebied, geschiedt op basis van
gelijkwaardigheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemers en met
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inachtneming van ieders bevoegdheden."
a. hoe is (voor en) door uw bestuurslaag aan die gelijkwaardigheid vorm gegeven?
b. De partijen (gemeenten, provincies en rijk) hebben afgesproken dat er een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het Waddengebied bestaat. Wat merkt uw bestuurslaag daarvan? 
c. wat is uw waardering van dit artikel uit de Intentieverklaring?

5. De gemeentelijke/provinciale/rijksinbreng in het geheel. 
a. Wordt er naar uw bestuurslaag geluisterd? Speelt de inbreng van uw bestuurslaag een be-
langrijke rol in de discussies en in de besluitvorming van het CCW en de daarmee gelieerde
organen?
b. Wat zijn, volgens u, voorbeelden van een geslaagde inbreng van uw bestuurslaag? 
c. Wat zijn, volgens u, voorbeelden van minder geslaagde of mislukte pogingen om de
standpunten van uw bestuurslaag in te brengen in het beleid?
d. Kunt u factoren of oorzaken noemen voor dit slagen of mislukken?
e. Wat is naar aanleiding van de ervaringen de houding/loyaliteit van uw bestuurslaag
binnen het verticale overleg? 

6. De feitelijke gang van zaken binnen CCW, RCW, TWB of secretarissenoverleg
(afhankelijk van positie van respondent).
a. zijn de agendapunten die ter bespreking voorliggen in de vergaderingen relevant en
actueel met het oog op de te nemen beslissingen over het Waddengebied? Initiërend, dwz.
een voortrekkersrol spelen of meer inspelend op de actualiteit van de dag?
b. wordt de vergadering besloten met het formuleren van duidelijke standpunten of worden
er duidelijke afspraken gemaakt naar aanleiding van de gevoerde discussie?
c. worden de meerderheids- en minderheidsstandpunten daarbij vermeld of is er altijd
sprake van unanimiteit?
d. wordt het nakomen van de afspraken structureel gecontroleerd en bewaakt?

 B. Horizontale coördinatie

7. Hoe wordt de inbreng van uw bestuurslaag in de CCW-organen voorbereid?
a. via de vertegenwoordigende organisatie(s) van uw bestuurslaag (resp.
VvW/OOW/FvWG, SWP, IWC)? 
b. via de gemeenten resp. de provincies resp. de departementen afzonderlijk waarna de
standpunten worden doorgeven aan de vertegenwoordigende organisatie van de
bestuurslaag?

* Gemeenten:
8 Hoe wordt er in dit verband samengewerkt door de drie vertegenwoordigende organisaties

OOW, VvW en Federatie)?
a. Is er sprake van duidelijk verschillen in standpunt tussen enerzijds het OverlegOrgaan
Waddeneilanden en anderzijds de Vereniging Waddengemeenten?
b. Zijn er binnen de Vereniging ook duidelijke verschillen waarneembaar tussen de haven-
en de gewone kustgemeenten?
c. Levert het feit dat een tweetal gemeenten niet meedoet problemen op? Worden deze
gemeenten toch op de een of andere manier betrokken bij het CCW? Worden ze op de
hoogte gesteld van de standpunten van de Federatie?
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* Provincies/Rijk
9 Is er sprake van duidelijke verschillen in standpunt tussen de verschillende provincies resp.

departementen? Commentaar.
a. Is er sprake van een vaste delegatie van uw bestuurslaag naar het CCW en haar organen? 
b. Is dit volgens u noodzakelijk of kan ook volop gebruik worden gemaakt van de
plaatsvervangers? Waarom?
c. Vaardigen de andere partijen ook vaste delegaties af naar het CCW en haar organen?
Commentaar.

10a.Is de informatie over de te behandelen agendapunten in CCW-verband op tijd beschikbaar
voordeonderlinge voorbereiding? b. Is die informatie voldoende voor die voorbereiding?

c. Spelen de WAR-adviezen een rol bij de voorbereiding van de agendapunten?

11a.Hoe is de terugkoppeling van de besluiten en het besprokene in CCW-verband naar de 
eigen bestuurslaag geregeld?
b. Welke vormen van communicatie zijn daarvoor beschikbaar?
c. Welke rol speelt daarbij het persbericht (CCW - verplicht; RCW - facultatief)?
d. Hoe worden de a. Gedeputeerde Staten/ Colleges van B&W en b. de Tweede
Kamerleden, de leden van Provinciale Staten en de gemeenteraadsleden van informatie
voorzien?
e. Voelen de leden van de afzonderlijke gemeenteraden/provinciale staten, volgens u, een
gemeentelijke/provinciale verantwoordelijkheid voor het Waddengebied? Wordt vanuit de
raad/provinciale staten geïnformeerd over het Waddenbeleid? (Eventueel doorvragen)

C. Afbakening taken

12. In 1980 bij de oprichting van het CCW werd ook de (ambtelijke) Tripartite
Werkgroep Beheer ingesteld voor de voorbereiding van de CCW-vergaderingen en de
coördinatie van het beheer en de uitvoering. In 1991 werd het RCW ingesteld voor de
coördinatie van de uitvoering van het Waddenbeleid. Naar aanleiding daarvan kan de
TWB zich in principe meer concentreren op de beleidsinhoudelijke voorbereiding
voor het CCW. 

a. is er inderdaad sprake van een taakverschuiving in die zin bij de TWB?
b. wordt de TWB als beleidsvoorbereidend voorportaal van het CCW voldoende benut?
c. wat is in dat verband de taakafbakening tussen het secretarissenoverleg en de TWB?

13. In principe staat de TWB voor beleidsinhoudelijke voorbereiding en afstemming en
staat het RCW voor de coördinatie van het beheer en de uitvoering. 

a. Zijn naar uw mening die taken in theorie duidelijk van elkaar te onderscheiden?
(voorbeelden vragen)
b. Geldt dat ook voor de praktijk? (veel dubbelfuncties!)
c. Kunt u de voor- en nadelen aangeven van de instelling van het RCW?

14. Hoe is de verhouding tussen de bestuurslagen bij
a. de TWB;
b. het RCW.
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(is er sprake van systematische overruling door één bestuurslaag?)

15. Het secretarissenoverleg neemt op een of andere wijze deel aan alle CCW-
overlegorganen. 

Hoe zou u de functies die het secretarissenoverleg in de praktijk heeft omschrijven? (
initiërend - sturend - beleidsvoorbereiding - beleidsbepaling - uitvoering - beleidsbewaking
- coördinatie - beleidsafstemming - voorlichting)

4. Visie op noodzaak verticale coördinatie

16. Bij de vorige evaluatie in 1985 werd geconstateerd dat de opbouwfase achter de rug
was en dat nu een stabilisatiefase was bereikt. Gemeenten waren het met die
constatering niet eens; ze waren nog in de opbouwfase. 
a. Hoe zou u nu in 1994 de fase waarin het CCW verkeert, beschrijven?
b. Geldt dat ook voor de andere bestuurslagen?

17. a. Wat zijn volgens u de belangrijkste knelpunten in de huidige verticale structuur? 
b. Hoe zou dit kunnen worden opgelost?

18. a. Bent u van menig dat zolang drie bestuurslagen te maken hebben met het
Waddenbeleid er een of andere vorm van verticale afstemming nodig is om te komen
tot integraal beleid?
b. Welke vorm afstemming heeft daarbij uw voorkeur: geheel vrijwillig of meer
bindend?
Waarom?

19. Er zijn verschillende constructies mogelijk voor een gecoördineerd Waddenbeleid. Er
wordt momenteel gewerkt op basis van een soort gentleman's agreement; er zijn ook
andere vormen mogelijk waarbij taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
duidelijker van elkaar kunnen worden gescheiden. In Nederland zijn er twee
manieren waarop het een en ander juridisch geregeld kan worden: via het privaatrecht
(verenigingen, stichtingen e.d.) en daarnaast via het publiekrecht dat de
samenwerking tussen overheden regelt: de Wgr in lichtere of zwaardere vorm.  Welke
weg heeft uw voorkeur en waarom? 

20. Eigen inbreng.
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BIJLAGE 2

TELEFONISCHE ENQUÊTE RAADS- EN STATENLEDEN

Vraag 1. Bent u redelijk op de hoogte van het CCW, RCW en wat daarin op hoofdlijnen
gebeurt?

Vraag 2. Bent u bekend met de Nieuwsbrief van het CCW en krijgt u die toegestuurd?

Vraag 3. Heeft uw gemeente/provincie veel te maken met het Waddenbeleid?

Vraag 4. Heeft u invloed op het Waddenbeleid (voorzover het de gemeente/provincie
aangaat) via de gemeenteraad/provinciale staten?

Vraag 5. Wordt in de uitkering buitenwater in het gemeentefonds/provinciefonds
rekening gehouden met het feit dat uw gemeente/provincie een
Waddengemeente/Waddenprovincie is?

Vraag 6. Kunt u zich in de volgende constatering vinden die naar voren is gebracht in de
interviews met de deelnemers van de overlegstructuur? 

Gemeenten:
" Er wordt niet getwijfeld aan de betrokkenheid van de raadsleden bij het
Waddenbeleid. Maar wel wordt geconstateerd dat daar sprake is van een kennis- en
informatieachterstand. Het AB van de Vereniging van Waddenzeegemeenten heeft
daar ook over geklaagd. Omdat de baten van de CCW-overlegstructuur matig worden
gevonden, is de bereidheid om de gemeentelijke financiering van die structuur te
verhogen, niet aanwezig."

Provincies:
De terugkoppeling (van de besluiten en het besprokene in CCW-verband) naar
provinciale staten gebeurt via de desbetreffende statencommissies. Bij politiek
belangrijke zaken tonen de staten hun betrokkenheid bij het Waddengebied. Zij
hebben daarbuiten weinig te maken met de gang van zaken in het Waddenbeleid. 
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BIJLAGE 3

Agenda's van CCW en RCW

CCW-vergaderingen:
16e vergadering, 1987 (1):
- evaluatie CCW;
- wettelijke regeling Waddengebied;
- voortgangsnota Waddenzee;
17e vergadering, 1988 (1):
- wettelijke regeling Waddengebied;
- beheersplannen;
- 4e voortgangsrapportage vermindering hinder door militaire activiteiten;
- notities kokkelvisserij- en garnalenvisserijbeleid;
- coördinatie internationale activiteiten;
18e vergadering, 1988 (2):
- wettelijke regeling Waddengebied;
- samenwerkingsovereenkomst ongevallenbestrijding Waddenzee (SOW);
- monitoring Waddenzee;
- voorbereiding internationaal overleg;
- zeehondensterfte;
- uitwerking streekplan Friesland m.b.t. de Waddenzee;
- bijstelling reglement van orde;
- concept begroting 1989;
19e vergadering, 1989 (1):
- gemeentelijke verordening Waddenzeegebied;
- voortgangsrapportage vermindering hinder militaire activiteiten;
- herstel van de zeehondenpopulatie;
- zoutlozingen op de Eems/Dollard als gevolg van het aanleggen van zoutcavernes;
20e vergadering, 1990 (1):
- uitwerking uitbreiding toepassingsbereik Nb-wet Waddenzeegebied;
- Noordzeeministersconferentie;
- procedurele herziening PKB-Waddenzee;
- herstructurering CCW-overleg;
- uitgiftebeleid mosselpercelen;
21e vergadering, 1990 (2):
- concept-hoofdlijnenbrief over herziening PKB-Waddenzee;
- toepassing m.e.r. in het Waddengebied;
- tussenrapportage CCW-subwerkgroep Nb-wet;
- voorlichting en educatie;
- instelling RCW;
- begroting 1991;
- procedurevoorstel Waddenactieplan;
22e vergadering, 1991 (1):
- toepassing Nb-wet in het Waddengebied;
- toepassing m.e.r. in het Waddengebied;
- aanpassing CCW-overlegstructuur n.a.v. de instelling van het CCW;
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- circulaire inzake mededelingen en meldingen aan het CCW;
- voorstel tot uitwerking van Waddenactieplan;
- bestemmingsplan Zuidereiland;
- nota strategisch groeibeleid recreatie Friesland;
- begroting 1992;
23e vergadering, 1992 (1):
- herziening PKB-Waddenzee;
- militaire activiteiten in het Waddengebied;
- notitie afstemming planfiguren;
- evaluatie interprovinciaal watersportplan;
24e vergadering, 1992 (2):
- uitvoering werkplan voorlichting en educatie;
- aangepaste begroting 1992;
- implementatie slotverklaring Esjberg;
- structuurnota zee- en kustvisserij;
- toepassing Nb-wet in het Waddengebied;
25e vergadering, 1992 (3):
- bestuurlijk overleg PKB-Waddenzee;
- structuurnota zee- en kustvisserij;
- delfstofwinning (gaswinning in de Waddenzee);
- begroting 1993;
26e vergadering, 1993 (1):
- herstructurering Wadden Advies Raad (WAR);
- boringen in en om de Waddenzee; 
27e vergadering, 1993 (2):
- opsporing en winning van gas in het Waddengebied;
- herstructurering WAR;
28e vergadering, 1993 (3):
- vereenvoudiging planstructuur Waddengebied;
- recreatie-onderzoek Nederlandse kustwateren;
- evaluatienota water;
- taakopdracht evaluatie overleg- en coördinatiestructuur;
- begroting 1994.

RCW-vergaderingen:
1e vergadering, 1991 (1):
- taak en werkwijze van het RCW;
- suggesties voor bespreekpunten voor het RCW;
2e vergadering, 1991 (2):
- evaluatie interprovinciaal watersportplan;
- onderhoud Rottummeroog;
- voortbestaan Expozee;
3e vergadering, 1992 (1):
- maatregelenprogramma Waddenzee;
- informatie-uitwisseling over vergunningen- en ontheffingsprocedures in het RCW;
- voortgang samenwerkingsovereenkomst ongevallenbestrijding Waddenzee;
- PKB-herziening;
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4e vergadering, 1992 (2):
- taakopdracht werkgroep inspectie en beheer;
- bestemmingsplannen m.b.t. de Waddenzee;
- notitie m.b.t. ombudsfunctie;
- havenontvangstinstallaties en enkele andere beheersaangelegenheden;
- problematiek "Wadvaart met zeilschepen";
- reglement van orde;
5e vergadering,  1992 (3):
- voortbestaan Expozee;
- herziening SAR-regeling;
- implementatie Esjberg;
- werkprogramma RCW;
6e vergadering, 1992 (4):
- regionota Waddenzee;
- haalbaarheidsstudie Friesland buitendijks;
- overzicht bestemmingsplannen;
- evaluatie Blauwe Balg;
7e vergadering, 1993 (1):
- beoordelingssysteem verspreiding baggerspecie in zoute wateren;
- voortgangsrapportage maatregelenprogramma Waddenzee;
- rapportage m.b.t. inspectie en beheer;
- aanpaknotitie evaluatie overleg- en coördinatiestructuur;
- kleiduivenschieten op de Waddenzee;
- bestemmingsplan bedrijventerrein Oosterseveld, Oost-Vlieland;
- beheersplan Rottummeroog;
8e vergadering, 1993 (2):
- kwantitatieve gevolgen nieuwe baggernormering zoute wateren;
- proef kwelderbescherming Groningen;
- ontwerp-streekplan Kop van Noord-Holland;
- herziening provinciale wadloopverordening;
- militaire activiteiten;
- plannen voor havenaanleg Rysumer Nacken;
- notitie m.b.t. bruine zeilvaart;
- startnotitie m.e.r. gasleiding/- aanlanding Conoco;
- rapportage over voortgang SOW.
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AFKORTINGEN

ABTB Algemene Boeren en Tuinders Bond
AWO Ambtelijk Waddenoverleg
AOV Algemeen Ouderen Verbond
BoN Besturen op Niveau
CCW Coördinatiecollege Waddengebied
CBTB Christelijke Boeren en Tuindersbond
DI-akkoord Decentralisatie-akkoord
EHS Ecologische Hoofdstructuur
Ecologische richtlijn Richtlijn amoniak en veehouderij
FGF Vereniging Gemeenten Friesland
IBP Intentieprogramma Bodembeschermingsgebieden
IBW Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee
IPO Interprovinciaal Overleg
IWC Interdepartementale Waddenzee Commissie
LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
M.E.R. Milieu Effect Rapportage
NBP Natuurbeleidsplan
Nb-wet Natuurbeschermingswet
NLTO Noordelijk land- en tuinbouw organisatie
NMP Nationaal Milieubeleidsplan
NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
OOW Overleg Orgaan Waddeneilanden
OPD Onafhankelijke Partij Drenthe
OU55+ Ouderen Unie 55+
PKB Planologische Kernbeslissing
PCBL Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden
RAL Regeling Aanwijzing Landschapselementen
RBO’88 Regeling Beheersovereenkomten 1988
Relatienota Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud
ROL Regeling Onderhoudsovereenkomsten Landschapslelementen
ROM-gebied Gebiedsgericht ruimtelijke ordenings- en milieubeleid
RPC Rijksplanologische Commissie
RPD Rijks Planologische Dienst
RROM Raad voor Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne
SGR Structuurschema Groene Ruimte
SIW Samenwerkende Inspecties Waddenzee
VROM Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne
VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
VvW Vereniging van Waddengemeenten
WAR Wadden Advies Raad
WCL Waardevol Cultuurlandschap
Wgr Wet gemeenschappelijke regelingen
WNF Wereld Natuur Fonds



275

LITERATUUR 

Aanpaknotitie evaluatie overleg- en coördinatiestructuur Waddengebied
November 1993

Altheide, David L. and Snow, Robert, Media logic
Beverley Hills: Sage publications, 1979

Backes, Ch. W. Juridische bescherming van ecologisch waardevolle gebieden
Zwolle: Tjeenk Willink, 1993

Bakker, Piet , Regionale journalistiek. De pluriformiteit voorbij
Amsterdam: Het Spinhuis, 1998
 
Barth, Marleen, Over de kwaliteit van de parlementaire journalistiek, in
Socialisme en Democratie, jaargang 54, 1997/5 

Baumgarten, Eduard, Einleitung
in: Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik,
Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1968 

Becker, Jasper, Reporting the news from China
Geciteerd uit een excerpt in Het Parool, 5 september 1992

Bekke, Hans, Vries, Jouke de, e.a., De salto mortale van het ministerie van Landbouw, natuurbeheer
en visserij. Beleid, organisatie en management op een breukvlak
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1994

Bendix, Reinhard,  Max Weber. An intellectual portrait
 New York: Anchor Books, 1962

Berelson, Bernard,  Content analysis in communication research
New York: 1971, (1e druk 1952)

Berge, J.B.J.M. ten,Konijnenbelt,   W. e.a. Provincie-, Gemeente- en Waterschapswet. 
Tekst en commentaar
Deventer: Kluwer, 1994

Berger, P. Berger, B. Kellner, H,The homeless mind. Modernization and consciousness
New York:Vintage Books, 1974

Berger,  Peter L. Sociologisch denken
Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1977

Berger, Peter L. Facing up to modernity. Excursions in societies, Politics and Religion
New York:  Penguin Books, 1979

Berger, Peter L. and Kellner, Hansfried Sociology reinterpreted.
An essay on method and vocation
Penguin Books 1981



276

Berlin, Isaiah,The crooked timber of humanity. Chapters in the history of ideas
New York: Vintage Books, 1992

Berveling, J. e.a., Verwondering over het middenbestuur, in
M. Van Dam e.a. (red.), Het onzichtbare bestuur
Delft: Eburon,1996

Bletz, J.C.F.  e.a., Journalistiek - nieuws brengen of nieuws maken
Kluwer: Nederlands Gespreks Centrum, 1992

Blokker, Jan De kroon en de mestvork: enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden
Amsterdam: De Harmonie, 1992

Boer, C. de Brennecke, S.I.  Media en publiek. Thoerieën over media-impact
Amsterdam: Boom, 1995

Bolkestein, Frits  en Brandsma,  Margriet,  Haags duet. Verslag van de verkiezings- en formatieperiode
Amsterdam: Prometheus, 1998

Bouman, P.J.  Karl Mannheim (1893-1947), in 
L. Rademaker, E. Petersma, Hoofdfiguren uit de sociologie 1, Klassieken
Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum, 1974

Braam, G.P.A. Invloed van bedrijven op de overheid: een empirische studie naar de verdeling van
maatschappelijke invloed
Meppel: Boom, 1973

Braam, Geert A. Bestuurssociologie. Mensen, groepen en openbaar bestuur: een inleiding
Alphen aan den Rijn/ Brussel: Samsom Uitgeverij, 1988

Brants, Kees  en Praag jr, Philips van (red.), Verkoop van de politiek. De verkiezingscampagne van
1994
Amsterdam: Het Spinhuis, 1995

Breedveld, Willem  ‘Bij het journaal kunnen ze echt niet interviewen’.  Interview met Mr. T.
Koopmans in Trouw, 10 december 1994

Brief van de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
13 oktober 1995
Kamerstuk 22 236, vergaderjaar 1995 - 1996

Brubaker, Rogers, The limits of rationality. An essay on the social and moral thought of Max Weber
London: George Allen & Unwin, 1984

Bruijn,  Jeanne de ‘Veel te genuanceerd’, 
in Facta, sociaal wetenschappelijk magazine 
1993/4

Brussaard, W.  e.a., Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee
Deventer: Kluwer, 1988 

CCW-jaarverslagen 1987-2000



277

CCW en RCW-Nieuwsbrieven Over de Wadden 1989-2000

CCW,  Toepassing natuurbeschermingswet in het Waddengebied,
Eindrapport van de subwerkgroep Natuurbeschermingswet van de tripartite werkgroep Beheer van het
Coördinatiecollege Waddengebied
Leeuwarden: september 1992. 

Chavannes, Marc, Falen networks schaadde geloofwaardigheid pers 
NRC van 14 novemebr 2000

Collins, Randall,  Makowski, Michael, Het verschijnsel maatschappij. Maatschappijbeelden in het
denken sinds de 18e eeuw.
Meppel/Amsterdam: Boom, 1979

Collins, Randall , Max Weber. A skeleton key
London New Dehli: Sage publications, 1986

Collins, Randall, Theoretical sociology
San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988

Collins, Randall,  Macrohistorty;  essays in sociology of the long run
Stanford: Stanford University Press, 1999

Coolsma, J.C.  De Planologische Kernbeslissing Waddenzee: dam of sluis?
in Brussaard, W.  e.a., Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee
Deventer: Kluwer, 1988 

Cuilenburg, J.J.  & McQuail, D. Media en pluriformiteit; een beoordeling van de stand van zaken
Den Haag: Staatsuitgeverij, 1982

Dam, M. van, Berveling,  J. e.a. Het onzichtbare bestuur. Over provincies, stadsprovincies en
regionale vraagstukken
Delft: Eburon, 1996

Dam, M.P.A. van e.a., 50 jaar rijksvoorlichtingsdienst. Opstellen over heden, verleden en toekomst van
de overheidsvoorlichting
Den Haag: Sdu, 1996

Dassen, Patrick, De onttovering van de wereld. Max Weber en het probleem van de moderniteit in
Duitsland 1890-1920
Amsterdam: Van Oorschot, 1999

Daudt, H. Heeft politicologie relevantie?, in 
Derksen, W.  (red.), Op het grensvlak van beleid en wetenschap
Leiden: 1982

Dussen, J.W. van der,  Macht en onmacht van voorzitters, 
Bestuurskunde 1994/1

Dijk. S.P. van,  Aardenne, G.M.V. Van, e.a.,  Adviezen inzake de Decentralisatie Impuls. 
mei 1992

Dynamiek en Vernieuwing



278

Beleidsvoornemens op het gebied van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24 140, nrs 1-2
Den Haag: Sdu, 1995

Dualisme en lokale democratie. Rapport van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie
Samsom: Alphen aan den Rijn 19??

Elias, Norbert,  Sociologie en geschiedenis en andere essays,
Amsterdam: Van Gennep, 1971

Ellemers, J.E. , Max Weber en de hedendaagse sociologie, in:
Godddijn, H.P.M.  (red.), Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis
Baarn: Ambo, 1980

Ellemers, J.E.,  Macht 
in Rademaker, L. (red.) Sociologische grondbegrippen I: Theorie en analyse
Utrecht/Antweroen: Het spectrum, 1981

Ellemers, J.E. Het meten van macht en invloed, in:
Veen, P.  en Wilke, H.A.M. (red), Zicht op Macht
Assen: Van Gorcum, 1983

Ellemers, J.E. Modernisering, macht, migratie. Opstellen over maatschappij en beleid
Amsterdam Meppel: Boom, 1995

Ellemers, J.E. Veel kunnen verklaren of iets kunnen veranderen. Krachtige versus manipuleerbare
variabelen.(1976), in: 
Ellemers, J.E. Modernisering, macht, migratie. Opstellen over maatschappij en beleid
Amsterdam Meppel: Boom, 1995

Elzinga, D.J. en Schreur, R. Van de, De geschiedenis van de bestuurlijke reorganisatie , in:
Elzinga, D.J.  (red.), Regionaal bestuur in Nederland
Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995

Elzinga, D.J. Alleen meer politieke strijd kan provincies redden,  en Partijpolitieke geschillen horen bij
provincies, in:
Binnenlands Bestuur 10 12/3/1999 en 21 28/5/1999

Ensink, Titus,  Jenninger: de ontvangst van een Duitse rede in Nederland. Een tekstwetenschappelijke
en communicatiewetenschappelijke analyse
Amsterdam: Thesis Publishers, 1992 

Evaluatie Coördinatiecollege Waddengebied
Leeuwarden december 1985

Everink, M.E.  en Tromp, G.H.M. Overleg over de Wadden
Groningen: SBN 21, 1994

Eijk, Cees van der,  Geest, Irene van, e.a. (red.), Verkiezingen zonder mandaat. provincie als Politieke
communicatie en provinciale verkiezingen
Den Haag: Sdu, 1992

Fauconnier, Guido,  Mens en media



279

Leuven-Apeldoorn: Garant, 1997

Fleurke, F. Het organiseren van de afweging, in
Brussaard, W. e.a., Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee
Deventer: Kluwer, 1988

Foucault, Michel,  Parrèsia. Vrijmoedig spreken en waarheid
Nijmegen: Krisis onderzoek 1, 1989

Frankena, Ewout, Het rationaliteitsbegrip van Max Weber. Over het vrijheidsprobleem van de
moderne mens
Acta Philosophica Groningana
Faculteit der Wijsbegeerte RUG
september 2000

Franklin, Bob & Murphy, David  (eds), Making the local news: local journalism in context
London: 1998

Frissen, P.H.A. en Bekeers, V.J.J.M. Een afwerkplek voor de boomkikker
in: Openbaar Bestuur, jaargang 7, 1997/8

Gadourek, I. Sociologische onderzoekstechnieken
Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1969

Gans, Herbert. Deciding what’s news: a study of CBS evening news, NBC nightly news,  ‘Newsweek’
and ‘Time’
London: 1980

Gerth, H.H.  & Mills, C. Wright From Max Weber. Essays in sociology.
London: Routledge & Kegan Paul, 1970

Giddens, Anthony Capitalism and modern social theory. An analysis of the wrtitings of Marx,
Durkheim and Max Weber
Cambridge: Cambridge University Press, 1971

Giddens, Anthony,  Max Weber over politiek en sociologie
Meppel: Boom, 1974

Gibbs, Philip, The pageant of the years, an autobiography
London - Toronto: Heinemann, 1946

Goddijn, H.P.M. (red.), Max Weber. Zijn leven werk en betekenis
Ambo Baarn: Basisboeken, 1980

Goudsblom, Johan, Balans van de sociologie
Utrecht / Antwerpen, Het Spectrum, 1974

Gouldner, Alvin W. Organizational analysis, in:
Merton, Robert K., Broom, Leonard, e.a. (eds.), Sociology today
New York: Harper Torchbooks, 1959 

Groenhuijsen , Charles en Liempt, Ad van,  Live! Macht, missers en meningen van de 
nieuwsmakers op TV



280

Den Haag: Sdu, 1995

Groot, A.D. De , Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragsweten schappen
Den Haag: Mouton & Co, 1961.

Hemels, J.M.H.J. Communicatie als opdracht van politiek en media
2: Confrontatie van journalistiek en politiek
in: Openaar Bestuur, jaargang 8, 1998/9

Hisschemöller, Matthijs, De democratie van problemen. De relatie tussen de inhoud van
beleidsproblemen en methoden van politieke besluitvorming
Amsterdam: VU-Uitgeverij, 1993

Holsti, Ole R. Content analysis for the social sciences and humanities
Addison-Wesley Publishing Company, 1969

Homerus, Ilias. De wrok van Achilles
Ingeleid en vertaald in Nederlandse hexameters door H.T. de Roy van Zuydewijn
Den Haag: Martinus Nijhoff, 1980

Honingsheim, Paul, The unknown Max Weber
New Brunswick and London: Transaction Publishers, 2000

Hoogerwerf, A. Politiek als evenwichtskunst
Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink, 1995

Hoppe, R. Feilbaarheid, rationaliteit en politiek, in:
Korsten, A.F.A.  en Toonen,  Th. A. J. Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema’s
Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese, 1988.

Hunter, James Davison and Ainlay, Stephen C. (Eds), Making sense of modern times. Peter L. Berger
and the Vision of Interpretive Sociology  
 London and New York: Routledge & Kegan Paul, 1986

Horowitz, Asher  and Maley, Terry  (eds.), The barbarism of reason. Max Weber and the Twilight og
enligtenment
Toronto Buffalo London: University of Toronto Press, 1994

Inkeles, Alex, What is sociology
London: Prentice Hall International, 1964. 

IPO, Het bestuurlijk middenveld. Een visie op plaats en functie van het middenbestuur in Nederland.
IPO-werkgroep strategische visie 9 december 1992

IPO jaarconferentie 1996, Statenleden: grootmeesters van het simultaanspel,  
de IPO-nieuwsbrieven 1996 (jaargang 5)

Jager, H. De en Mok, A. L. Grondbeginselen der sociologie. Gezichtspunten en begrippen
Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese, 1978

Janssens, J.W.  De Commissaris van de Koningin
Den Haag: VNG, 1992



281

Kalberg, Stephen,  Max Weber’s concept of rationalization
New York: Ann Arbor, Mich. 1978

Kalberg, Stephen,  Max Webers Typen der Rationalität. Grundsteine für die Analyse von
Rationalisierungs-Prozessen in der Geschichte
in: Sprondel, Walter M.  und Seyfarth, Constans,  Max Weber und die Rationalisierung  sozialen
Handelns.
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1981

Kaplan, Abraham , The conduct of inquiry. Methodology for Behavioral Science
Scranton, Pennsylvania: Chandler Publishing Company, 1964 

Kemenade, J.A. van en Versteden,  C.J. Herkenbaar bestuur. Over dualisme in de provincies
Haarlem 1999

Kleinnijenhuis, J. Op zoek naar nieuws: onderzoek naar journalistieke informatieverwerking
Amsterdam: VU Uitgeverij, 1990

Köbben, André J.F.  en Tromp,  Henk De onwelkome boodschap. Of hoe de vrijheid van wetenschap
bedreigd wordt
Amsterdam: Jan Mets, 1999

Koning, M.E.L. de,  De aandacht van publiek, media en politiek voor milieuproblemen
Wageningen: Ponsen & Looijen BV, 1998

Koopmans, T. Compendium van het staatsrecht
Deventer: Kluwer, 1987

Laeyendecker, L. Orde, verandering, ongelijkheid. Een inleiding tot de geschiedenis van de sociologie
Meppel: Boom, 1989

Lambers, C. De minimal-music van het waddengebied, in:
Brussaard, W.  e.a., Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee
Deventer: Kluwer, 1988 

Lammers, C.J. Organisaties vergelijkenderwijs 
Utrecht: Aula Spectrum BV, 1987

Lammers, C.J.  Organiseren van bovenaf en van onderop.
Utrecht: Aula boeken, Spectrum BV, 1993

Lippmann, Walter  Public Opinion,
London: The MacMillan Company, 1946

Lubach, D.A. De PKB als juridisch instrument ter bescherming van de Waddenzee, in:
Brussaard, W.  e.a., Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee
Deventer: Kluwer, 1988

Lunshof, K.M.H.  De journalistiek; een descriptieve beschouwing
in Bletz, J.F.C.  e.a., Journalistiek - nieuws brengen of nieuws maken
Nederlands Gespreks Centrum, Kluwer, 1992



282

MacRae jr., Duncan, The social function of social science
New Haven and London: Yale university press, 1976

Marcuse,  Herbert, Industrialisierung und Kapitalismus in:
Stammer, Otto  (Hrsg.), Max Weber und die Soziologie heute. Verhandlungen des 15. Deutschen
Soziologentages
Tübingen: Mohr, 1965.

Mannheim, Karl, Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus
Leiden: Sijthoff’s uitgevermaatschappij, 1935

Mannheim, Karl , Man and Society. In an age of Reconstruction
London: Routledge & Kegan Paul Karl , 1940

MacNair, Brian, The sociology of journalism
London: Arnold, 1998

McQuail, Denis, Mass communication theory. An introduction
London: Sage, 1987

Merton, Robert K.  Bureaucratic structure and personality
in: Merton,  Robert K. Social theory and social structure
 New York: The Free Press, 1968 (Enlarged edition).

Ministerie van Binnenlandse Zaken, BoN-notities:
Bestuur op niveau, deel 1: Bestuur en stedelijke gebieden, september 1990.
Bestuur op niveau, deel 2: Bestuur en stedelijke gebieden, juni 1991
Bestuur op niveau, deel 3: Vernieuwing bestuurlijke organisatie, februari 1993

Morgan,  Gareth,  Images of organization
 London: Sage Publications,1986.

Natuurbeleidsplan, Regeringsbeslissing. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 1989-1990. 21 149, nrs 2 en 3 

Nieuwenhuis,  Aernout J. Over de grens van de uitingsvrijheid
Nijmegen: Ars Aequi Libris, 1997

Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud. Gemeenschappelijke
uitgangspunten voor het beleid inzake de uit een oogpunt van natuur- en landschapsbehoud
waardevolle agrarische cultuurlandschappen.
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1974-1975, 13 285

Olphen, Pier van, De 'wettelijke regeling' Waddenzeebeleid: een case-study naar coördinatie van
meersporige besluitvorming
1994 (niet gepubliceerd).

Oriënteringsnota, deel 1 van de Derde nota Ruimtelijke Ordening
Staatsuitgeverij Den Haag 1974

Osborne, David  and Gaebler, Ted,  Reinventing government: how the entrepreneurial spirit is
transforming the public sector



283

Reading, MA: Addison-Wesley 1992

Parsons, Talcott, Introduction, in:
Weber, M.  The theory of social and economic organization
New York: Free Glencoe Press, 1964

Parsons,  Talcott, Introduction, in:
Weber,  Max The Sociology of Religion
London: Beacon Press, 1966

Parsons, Talcott,  Rationalität und der Prozesz der Rationalisierung im denken Webers
in:Walter M. Sprondel und Constans Seyfarth, Max Weber und die Rationalisierung sozialen
Handelns.
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1981

Planologische Kernbeslissing Waddenzee, Deel 3: Kabinetsbeslissing  1993
Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1992-1993
Sdu, Den Haag 1993

Praag, Philip van & Brants, Kees (red.), Tussen beeld en inhoud. Politiek en media in de verkiezingen
van 1998
Amsterdam: Het Spinhuis, 2000

Price, Vincent, Public opinion
London: Sage publications, 1992

Rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten Decentralisatie,
Over decentralisatie is nog nooit een vers geschreven.
Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993 21 427 nrs. 42-43

‘Regeren door nota’s’ 
Themanummer Beleid en Maatschappij, jaargang III, 1976 3/4 

Riesman, David with Glazer, Nathan  and Denney, Reuel,  The Lonely Crowd. A study of the changing
American character (1950)
New Haven & London: Yale University Press, 1969

Ritsert, Jürgen, Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein Versuch über kritische Sozialforschung
Frankfurt am Mainz: Athenäum, Fischer Taschenbuch Verlag, 1972

Schluchter,Wolfgang, The Paradox of Rationalization, in:
Roth, Guenther and Schluchter, Wolfgang,  Max Webers’s vision of history. Ethics and methods.
London: University of California Press, 1979

Roth, Guenther  and Schluchter, Wolfgang, Max Weber’s vision of history. Ethics and 
methods
Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 1979

Samkalden, H. Publieke meening, pers en staat. Een bijdrage tot de sociologie van het dagbladwezen
Leiden: Ginsberg, 1932

Schumpeter, Joseph A. Capitalims, socialism and democracy
London: George Aleen and Unwin  (1943) 1976



284

Sinke, T.M. De politieke besluitvorming over een wettelijke regeling voor de Waddenzee in: 
Brussaard, W.  e.a., Bestuurlijke problematiek van de Waddenzee
Deventer: Kluwer, 1988.

Sijtsma, F.J, Strijker, D. e.a., Duurzame ontwikkeling in het Waddengebied. Een methode voor het
afwegen van economie, natuur, milieu en landschap
Groningen: RUG, Wetenschapswinkel voor economie, februari 1998

Snippenburg, Leo B. van,  Politiek op televisie en in de krant: sociale kenmerken en informatie-
interesse van kijkers en lezers
Sociologische Gids 1992/2

Sprondel, Walter M.  und Seyfarth, Constance (hrg.), Max Weber und die Rationalisierung sozialen
Handelns
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag, 1981

Stokkom, Bas van,  De provinciale factor
Amsterdam: De Balie, 1999

Structuurschema Groene Ruimte. Het landelijk gebied de moeite waard.
Deel 1: Ontwerp-planologische kernbeslissing
Den Haag: Ministerie van LNV, 1992
Deel 2: Reacties op de ontwerp-planologische kernbeslissing
Den Haag: Sdu, September 1993
Deel 3: Kabinetsstandpunt
Den Haag: Sdu, september 1993.

Swaan, Abram de, De mensenmaatschappij. Een inleiding
Amsterdam: Bert Bakker, 1996

Tellegen, E. De sociologie in het werk van Max Weber
Meppel: J.A. Boom en Zoon, 1968

Tromp, Bart, De wetenschap der politiek. Verkenningen
Leiden: DSWO Press, 1995

Tromp, G.H.M. De zaken gaan niet naar wens. Evaluatie van het emancipatiefacetbeleid van de
provincie Groningen
Groningen: Vakgroep Welzijnsbeleidsvraagstukken RUG, PAW 1988

Tromp, G.H.M. Leeft sociale vernieuwing onder de bevolking? Een onderzoek in Leeuwarden en
Slochteren
Groningen: SBN, 1992

Tromp, Greetje,  Relatie fractie- gedeputeerden. Notitie voor de fractie
26 september 1992

Tromp, G.H.M. Bestuur over de Wadden, in:
G.J. Ashworth en J. Waalkens (red.), Geografie en milieu: trend of traditie?
Utrecht/Groningen: 1995

Tromp, Greetje, Provincies als marketing-object, in:
in: Socialisme en Democratie, jaargang 54 1996 7/8



285

Tromp, G.H.M.  (red.) Cultuurverandering bij overheidsorganisaties
Groningen:  SBN, 1998

Ultee, W.Arts,   W. e.a., Sociologie: vragen, uitspraken, bevindingen
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1992

Valk, J.M.M. de , Webers karakteristiek van de moderne samenleving, in:
Goddijn, H.P.M.  (red.), Max Weber. Zijn leven, werk en betekenis
Baarn: Basisboeken Ambo, 1980

Vanstreels, Frans  De communistische landen in de Belgische pers. Kwantitatieve en kwalitatieve
inhoudsanalyse van de Nederlandstalige en Franstalige kranten in België
Antwerpen Amsterdam: 1963

Vries, Jouke de, Politiek-bestuurlijk management en de media, in:
Vries, Jouke de,  Dam, Marcel van Politiek-bestuurlijk management. Een blik achter de gouden muur
Alphen aan den Rijn: Samsom, 1998

Wagenaar, M. De geschiedenis van de rijksvoorlichting,
in:Dam,  M.P.A. van, e.a., 50 jaar rijksvoorlichtingsdienst
Den Haag: 1996

Weber, Max  Zwischenbetrachtung. Theorie der Stufen und Richtungen religiöser Weltablehnung
(1915) 
in: Weber, Max,  Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik,
Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1968

Weber, Max  Der Sinn der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften (1917a),
in: Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik
Stuttgart: Alfred Kroner Verlag, 1968

Weber, Max, Einleitung in der Wirtschaftsethik der Weltreligionen (1917b),
in: Max Weber, Soziologie, Weltgeschichtliche Analysen, Politik,
Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1968 

Weber, Max,  Wissenschaft als Beruf (1917-1919)
(Max Weber Gesamtausgabe, Band 17)
Tübingen: J.C.B. Mohr, 1992

Weber, Max,  Politik als Beruf (1918-1919)
Zweiter Vortrag im Rahmen einer Vortragsreihe “Geistige Arbeit als Beruf”, gehalten im
Revolutionswinter 1918/1919 vor dem Freistudentischen Bund in München. 
Opgenomen in:
Weber, Max,  Gesammelte Politische Schriften
Tübingen: 1971

Weber, Max, Politiek als beroep (1919)
Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Valk, J.M.M. de 
Baarn: Agora, 1999.

Weber, Max, Vorbemerkung des Verfasser (1920) in:
Die protestantische Ethik I, Eine Auszatzsammlung
Winckelman, Siebenstern Taschenbuch Verlag, München und Hamburg 1969.



286

(Ook verschenen als: Weber, Max,  Vorbemerkung zu den Gesammelten Aufsätze zur
Relionssoziologie)

Weber, Max,  Wirtschaft und Gesellschaft (1922)
Jubileumausgabe zum 50. Jahrestag des Erscheinens der Erstausgabe
Vollständiger Nachdruck der Erstausgabe vom 1922
Frankfurt (Main): Uni-print, 1972

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Grond voor Keuzen. Vier perspectieven voor de
landelijke gebieden in de Europese Gemeenschap,
Den Haag: Sdu, 1992

Wiel, G. Van der,  De presentatie van het regeringsbeleid 1945-1989, 
in: Dam,  M.P.A. van,  e.a., 50 jaar rijksvoorlichtingsdienst
Den Haag: 1996

Zijderveld, A.C. Institutionalisering. Een studie over het methodologisch dilemma der sociale
wetenschappen
 Meppel: Boom, 1974



Stellingen
behorende bij het proefschrift van G.H.M. Tromp

POLITIEK DOOR DE STATEN:
doel of waarderationeel handelen in het besloten overleg over de Wadden en de

openbare besluitvorming over de ecologische hoofdstructuur
te verdedigen op 17 december 2001

1. De gedachte dat het weglekken van de politieke macht van de nationale staat naar de Europese
organen zal leiden tot een grotere politieke macht van de provincies (het Europa van de regio's) is
onjuist, naïef en gevaarlijk.

2. Professionalisering van de politiek is iets anders dan het zorgen voor een goede beloning en een
stevige rechtspositie van politici. Professionalisering heeft te maken met het verbeteren van de
uitoefening van het ambacht. Vergelijk het onderscheid dat Weber maakt tussen leven van en
leven voor de politiek.

3. De oorzaak van het verambtelijken van de politiek in gemeenteraden en provinciale staten is niet
de (vaak voorkomende) ambtelijke status van de gekozen politici, maar het ambtelijk denken.

4. Het is goed dat sommige groepen en instanties voor de politiek een waakhondfunctie vervullen.
Dat betekent niet dat  politici dan ook maar bang voor het geblaf moeten wegrennen.

5. Zowel in de klassieke als in de realistische opvatting van democratie, is de pers onontbeerlijk voor
de relatie tussen politiek en publiek. Wanneer de pers die bemiddelende rol niet vervult, krijgt de
overheid het monopolie op informatievoorziening. Geïnformeerde burgers maken dan plaats voor
‘voorgelichte’ burgers.

6. Omdat de samenleving voortdurend verandert, is studie van toekomstvoorspellingen  aan te
bevelen. Een dergelijke evaluatie  kan leren dat veel toekomstvoorspellingen, zoals bijvoorbeeld
de ‘voorspelling’ dat de gedrukte media zullen verdwijnen door de opkomst van de radio, vaak
loze praat zijn.

7. Politici die zich verschuilen achter het argument van een ontbrekend draagvlak, lopen achter de
feiten aan en hollen de politiek uit. Het creëren van draagvlak op grond van analyse en politieke
opvattingen maakt daarentegen voor burger en politicus de politiek spannend en belangrijk.

8. Ondanks de wijziging van de inhoud van eed en belofte in de provinciewet, kijkt het merendeel
van de provinciale politici niet verder dan de provinciegrens, hoewel problemen vaak noodzaken
dat wel te doen.

9. De tegenwoordige honden- en paardenfluisteraars zijn geen exponent van het new-age-denken
maar een reactie op het overheersende (instrumentele) Skinneriaanse opvoedings- en
trainingsmodel. De honden- en paardenfluisteraars zetten een opvoedingstraditie door die voor de
tweede wereldoorlog normaal was.

10. Nadat sinds de vroegste tijden de gunstige eigenschappen van de smeerwortel en het sint-janskruid
zijn belicht, wordt nu overdreven gewaarschuwd voor de negatieve effecten daarvan.


