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VOORWOORD 

‘Verbinden van bovengrond en ondergrond’ doet vermoeden dat bovengrond en ondergrond 

niet met elkaar zijn verbonden. Natuurlijk staan bovengrond en ondergrond fysiek met elkaar in 

verbinding, in beleid en de praktijk worden ze echter vaak onafhankelijk beschouwd. In dit 

onderzoeksrapport wordt uitgelegd waarom verbinden van bovengrond en ondergrond in 

beleid en praktijk zo moeizaam verloopt. 

Dit afstudeeronderzoek is tot stand gekomen in het kader van de opleiding planologie aan de 

Radboud Universiteit te Nijmegen. Ik heb bewust gekozen het afstudeeronderzoek uit te willen 

voeren bij een organisatie, zoals een gemeente of adviesbureau, om zo ook gevoel te krijgen bij 

de praktijk. Deze organisatie is The Three Engineers [TTE] te Deventer. Nooit eerder had ik van 

dit kleine adviesbureau gehoord totdat mijn achterbuurman mij erop wees, zo klein kan de 

wereld zijn. Gedurende een periode van 9 maanden heb ik bij dit adviesbureau onderzoek 

gedaan. 

In de opleiding planologie wordt niet heel veel aandacht besteed aan de ondergrond, het 

onzichtbare deel van de ruimte onder onze voeten. Dat een planoloog onderzoek doet naar de 

afstemming tussen bovengrond en ondergrond resulteerde dan weleens in verbaasde gezichten. 

TTE heeft zich bewezen als de juiste plek om dit afstudeeronderzoek uit te voeren, zij hebben 

alle kennis en kunde in huis over de ondergrond en de raakvlakken met de bovengrond. Mijn 

dank gaat dan ook uit naar iedereen bij TTE. Jullie gedrevenheid, motivatie en inspiratie hebben 

mij ook gedreven, gemotiveerd en geïnspireerd om een mooi onderzoeksrapport op tafel te 

leggen. Ik heb een leuke tijd gehad en ga zeker nog een leuke tijd tegemoet, ik ben namelijk in de 

gelegenheid gesteld om de komende maanden samen te onderzoeken of de verbinding tussen 

boven- en ondergrond ook als commercieel verantwoord thema kan worden ontwikkeld.  

In het bijzonder wil ik mijn begeleider, Sander Meijerink, aan de Radboud Universiteit bedanken 

voor de deskundige begeleiding en kritische reflectie gedurende het gehele onderzoeksproces. Ik 

kwam altijd met een goed gevoel terug uit Nijmegen. Ook mijn begeleider bij TTE, Arne 

Alphenaar, wil ik bedanken voor de begeleiding, positieve kritiek en ondersteuning tijdens het 

onderzoek. De vele uitstapjes naar bijeenkomsten en symposia waren leuk en leerzaam. 

Daarnaast wil ik Annelies Everts bedanken voor de intensieve begeleiding in de beginfase van 

het onderzoek. Tot slot wil ik alle respondenten bedanken voor het beschikbaar stellen van hun 

tijd, kennis en kunde. Hoe cliché het ook klinkt, zonder jullie was ik nooit tot de inzichten 

gekomen die ik nu heb.          

                Juul Osinga 
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SAMENVATTING 

In dit onderzoek staat de afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke 

ordening centraal. Als hypothese is gesteld dat ‘onvoldoende afstemming tussen bovengrond en 

ondergrond leidt tot vertragingen, hogere kosten en niet-duurzame uitkomsten in de ruimtelijke 

ordening’. Dit onderzoek vormt het laatste onderdeel ter afronding van de master-opleiding 

planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

Bovengrond is het domein waar ruimtegebruikspatronen worden aangegeven. De ruimtelijke 

inrichting hiervan vinden we bovengronds en is vooral het gevolg van de manier waarop het 

grondgebruik is georganiseerd. Ondergrond is het domein waarin de bodem zich bevindt, samen 

met het water en het in de bodem en het water bevindende leven. De beleidspraktijken in deze 

domeinen zijn geïnstitutionaliseerd in twee beleidsdomeinen: het beleidsdomein bovengrond en 

het beleidsdomein ondergrond. Om de afstemming tussen deze beleidsdomeinen te 

onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de beleidsarrangementen benadering, een 

institutionele benadering die inzichten biedt om de inhoudelijke en organisatorische kenmerken 

van beleidsdomeinen te beschrijven. Door antwoord te geven op de onderstaande 

onderzoeksvragen wordt het doel, aanbevelingen doen voor de afstemming tussen de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond, bereikt: 

A. Is de beleidsarrangementen benadering geschikt om de inhoudelijke en organisatorische 

kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond mee te beschrijven en 

uitspraken te doen over de afstemming tussen deze beleidsdomeinen? 

B. Door welke inhoudelijke en organisatorische kenmerken worden de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond getypeerd? 

C. Welke factoren zijn van invloed op de afstemming tussen de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond? 

D. In welke mate is er sprake van afstemming tussen de bovengrond en ondergrond in de 

ruimtelijke ordening? 

Voor de beantwoording van onderzoeksvraag A is literatuur over de beleidsarrangementen 

benadering bestudeerd; Voor de beantwoording van onderzoeksvraag B en C zijn interviews 

gehouden met deskundigen op het gebied van bovengrond, ondergrond en de raakvlakken 

daartussen. Tevens is literatuur bestudeerd over ruimtelijke planning en milieuplanning. Voor 

de beantwoording van onderzoeksvraag C zijn de interviews geanalyseerd met behulp van 

Atlas.ti, een softwareprogramma dat hulpmiddelen biedt om grote hoeveelheden aan 

kwalitatieve onderzoeksgegevens te structureren en analyseren. Hiervoor zijn alle interviews 

volledig uitgewerkt en ingevoerd in Atlas.ti. Door handmatig in deze uitwerkingen bepaalde 
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codes toe te kennen aan bepaalde eenheden van gegevens ontstaat een gestructureerd beeld van 

eenzelfde eenheid van gegevens door alle interviews. Met behulp van de resultaten die hieruit 

volgen en uit de beantwoording van de eerdere onderzoeksvragen kan tot slot onderzoeksvraag 

D worden beantwoord.  

De beleidsarrangementen benadering is geschikt om inzicht te geven in de inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken van beleidsdomeinen. De inhoudelijke kenmerken worden 

beschreven aan de hand van dimensie ‘discoursen’. De organisatorische kenmerken worden 

beschreven aan de hand van de dimensies ‘actoren’, ‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’. Alleen deze 

inzichten bieden echter onvoldoende aanknopingspunten om uitspraken mee te doen over de 

mate van afstemming tussen twee beleidsdomeinen. In aanvulling op de beleidsarrangementen 

benadering zijn daarom inzichten uit de congruentiebenadering geoperationaliseerd. Door te 

spreken over interne en externe passendheid van beleidsdomeinen kan inzicht worden gegeven 

in de mate van afstemming. Belangrijke voorwaarden voor afstemming zijn congruente (zinnige) 

betekenisverlening aan een handelingsobject, frequente interactie en samenwerking.  

Het beleidsdomein bovengrond wordt getypeerd door de ruimtelijke planning, centrale 

uitgangspunt hierin is dat door een goede ruimtelijke ordening het meest optimale 

ruimtegebruikspatroon ontstaat. Het beleidsdomein ondergrond wordt getypeerd door de 

milieuplanning, centrale uitgangspunt hierin is dat ruimtelijke planning onvoldoende in staat is 

gebleken naast ontwikkeling en inrichting van de ruimte ook een beschermende rol ten aanzien 

van die ruimte te kunnen spelen.  

De centrale hypothese luidt dat er onvoldoende afstemming is tussen bovengrond en 

ondergrond. Deze hypothese wordt voorlopig aangenomen. Waar in eerste instantie 

verondersteld werd dat de oorzaak achter deze problematiek in de ruimtelijke ordening schuilt 

blijken op basis van dit onderzoek echter meer en andere factoren een rol te spelen. Het 

belangrijkste resultaat uit het onderzoek is dat het beleidsdomein ondergrond heel sectoraal is 

georganiseerd. Deze sectorale organisatie heeft zowel betrekking op inhoudelijke als 

organisatorische kenmerken.  

In de dimensie discoursen is in het beleidsdomein bovengrond naast alle afzonderlijke sectorale 

discoursen ook een meer integrale discours ontwikkeld, die in de literatuur ook wel word 

aangeduid met de term facetplanning. Facetplanning heeft daar de vorm van ruimtelijke 

ordening dat zich laat kenmerken door de onderlinge afweging van verschillende ruimtelijke 

relevante aspecten. In het beleidsdomein ondergrond is dit discours minder sterk ontwikkeld. 

Deze discoursen zijn ontstaan uit een bepaalde beleidspraktijk, die van het beleidsdomein 

ondergrond is nog relatief jong in vergelijking met die in het beleidsdomein bovengrond.  
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In de dimensie actoren uit zich de sectorale organisatie doordat verschillende beleidsthema’s 

vertegenwoordigd zijn vanuit verschillende afdelingen of diensten binnen de overheid. 

Afdelingen en sectoren zijn aan elkaar gekoppeld en zijn relatief afzonderlijk van elkaar 

georganiseerd. Als gevolg hiervan is er weinig sprake van interactie en samenwerking tussen de 

verschillende sectoren. Uit het onderzoek blijkt met name dit het geval te zijn voor het 

beleidsdomein ondergrond, maar voor het beleidsdomein bovengrond kan eenzelfde situatie 

verwacht worden. In het beleidsdomein bovengrond is echter veel frequenter interactie en 

samenwerking tussen de sectoren, dit kan worden verklaard door een dominant ruimtelijk 

ordening discours. Ook in de dimensie spelregels en hulpbronnen uit zich de sectorale 

organisatie. Bij de spelregels doordat de wet- en regelgeving georganiseerd is op basis van de 

sectorale discoursen. De huidige organisatie van dit omgevingsrecht wordt als negatief ervaren 

en er is een roep om vereenvoudiging. Deze waarneming wordt bevestigd in de ontwikkeling 

van de nieuwe omgevingswet. Bij de hulpbronnen blijken vooral ‘human resources’ belangrijk, 

competenties van mensen. In het beleidsdomein ondergrond blijken weinig mensen te zijn die 

verbindingen kunnen leggen tussen sectoren, mensen met een integrale kijk. Deze zijn er in het 

beleidsdomein bovengrond meer, onder de noemer van planologen of ruimtelijk ordenaars. In 

het beleidsdomein ondergrond zou men dus moeten investeren in die ‘human resources’.  

Als gevolg van deze sectorale organisatie in de verschillende dimensies, in combinatie met 

andere factoren, blijkt er weinig interactie en samenwerking plaats te vinden. Gezien de 

sectorale discoursen in het beleidsdomein ondergrond wordt er maar beperkte een congruente 

betekenis gegeven aan de ondergrond. Frequente interactie, samenwerking en congruentie 

betekenisgeving zijn juist belangrijk voor afstemming. De belangrijkste aanbeveling ten aanzien 

van de problematiek is om de sectorale organisatie binnen het domein ondergrond te 

doorbreken. Dit zou kunnen leiden tot meer samenwerking en interactie waardoor de 

congruentie en de afstemming toenemen. 
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1 INLEIDING  

1.1 AANLEIDING 

In de ruimtelijke ordening leggen wij sterk de nadruk op het zichtbare deel van de ruimte: de 

bovengrond. Alles wat onder het maaiveld plaatsvindt, het onzichtbare deel van de ruimte dat 

wel de ondergrond wordt genoemd, wordt wat minder nadrukkelijk beschouwd. Gezien de 

beperkte ruimte die wij in Nederland hebben voor onze ruimtelijke ontwikkelingen maken wij al 

lange tijd gebruik van deze ondergrondse ruimte. Allerlei dingen die we liever niet zien stoppen 

we onder het maaiveld zodat we er wat minder last van hebben. In het teken van technologische 

ontwikkelingen, maar vooral door een toegenomen druk op de bovengrondse ruimte, is het 

gebruik van de ondergrond de laatste decennia fors toegenomen. Bij de ruimtelijke ontwikkel- 

en beheeropgave van overheden doen zich regelmatig problemen voor doordat er een bepaalde 

wisselwerking is tussen allerlei thema’s die op de bovengrond en in de ondergrond spelen: 

 Beperkte draagkracht van de ondergrond kan tot gevolg hebben dat er allerlei 

aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen om ondergronds te willen 

bouwen. De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is illustratief voor de problemen die ontstaan 

als gebouwd wordt in een gebied waar de draagkracht van de bodem laag is. De slappe 

bodemgesteldheid geeft allerlei risico’s die leiden tot vertragingen en hogere kosten in 

het ontwikkelproces (Akkerman, 2010). 

 De bodemkwaliteit van de ondergrond kan tot gevolg hebben dat een gewenste 

ontwikkeling in een gebied niet gerealiseerd kan worden. Alle onzekerheden rondom de 

bodemverontreiniging op het EMK-Terrein in Krimpen aan de IJssel hinderen de 

herontwikkeling van het gebied (TTE, 2011). 

 Een onverwacht hoog of lage grondwaterspiegel kan tot allerlei problemen leiden in een 

gebied. Zo leidde een onverwacht hoge grondwaterspiegel tot vertraging tijdens de bouw 

van zwembad ‘De Geusselt’. De benodigde vergunning voor de grondwateronttrekking 

leidde tot een projectvertraging van 3 maanden (H. Bootsma, persoonlijke communicatie, 

24 augustus 2011). 

 Soms levert de wisselwerking tussen bovengrond en ondergrond ook problemen op ten 

aanzien van de kwaliteit van de leefomgeving. In het centrumgebied van Utrecht bleek 

het bijvoorbeeld niet mogelijk om bomen te planten omdat er simpelweg geen ruimte 

meer was voor de wortels. Een forse investering was nodig om deze ruimte toch te 

creëren en zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren (Puylaert, Schurink, & 

Werksma, 2009).  
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Het blijkt in de praktijk dus allemaal niet zo eenvoudig om de gebruiksmogelijkheden van de 

ondergrond aan te wenden, de wisselwerking tussen bovengrond en ondergrond noodzaakt tot 

een goede afstemming van alle thema’s en beleidspraktijken die op de bovengrond en in de 

ondergrond spelen (Vrieswijk, Everts, & Alphenaar, 2010; Weytingh, Roovers, Everts, Haarsma, 

& Dijkgraaf, 2007).  

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Onvoldoende afstemming tussen het domein bovengrond en het domein ondergrond leidt tot 

vertragingen, hogere kosten en niet-duurzame uitkomsten in de ruimtelijke ordening. 

Het domein bovengrond verwijst naar alle beleidspraktijken samen die betrekking hebben op de 

bovengrond en het domein ondergrond verwijst naar alle beleidspraktijken samen die 

betrekking hebben op de ondergrond. We kunnen dan ook wel spreken over twee 

beleidsdomeinen. De praktijkvoorbeelden illustreren een aantal problemen die zich voor 

kunnen doen als deze twee (afzonderlijke) beleidsdomeinen onvoldoende op elkaar afstemmen.  

Het onderscheid dat ik maak tussen bovengrond en ondergrond verdient enige toelichting. In de 

praktijk worden er namelijk verschillende definities en beschrijvingen toegekend aan wat 

bovengrond is en wat ondergrond is. Hiervoor gebruik ik een bestaand kader, namelijk de 

lagenbenadering. De lagenbenadering is een modelmatige weergave van het object dat middels 

ruimtelijke ordening wordt beïnvloed, de ruimte (Hidding, 2006). In het model zelf wordt geen 

onderscheid gemaakt in bovengrond en ondergrond, maar in een occupatielaag, netwerklaag en 

ondergrondlaag. Omdat de netwerklaag enigszins op het raakvlak zit van wat bovengrond en 

ondergrond is heb ik de lagenbenadering aangepast. In de netwerklaag vinden we de fysieke 

infrastructuur en onzichtbare verbindingen die een belangrijke voorwaarde vormen voor 

stedelijke en economische dynamiek. Deze netwerken vinden we zowel ondergronds, zoals 

kabels- en leidingen, en bovengronds, zoals wegen en overstappunten. In de figuur op de 

volgende pagina is de lagenbenadering verwerkt en aangepast om het onderscheid tussen het 

domein bovengrond en het domein ondergrond te illustreren.  

Het domein bovengrond laat zich omschrijven aan de hand van de occupatielaag. De 

occupatielaag is de laag waar de ruimtegebruikspatronen worden aangegeven. De ruimtelijke 

inrichting hiervan vinden we bovengronds en is vooral het gevolg van de manier waarop het 

grondgebruik is georganiseerd. Locatie en vorm van dit bodemgebruik worden daarbij niet 

alleen door de aard van het ruimtegebruik bepaald (wonen, werken, recreatie, landbouw en 

grote delen van de natuur), maar ook door de bodem zelf en de relaties, waarmee de 

verschillende vormen van bodemgebruik met elkaar in verband staan. Het domein ondergrond 

laat zich omschrijven aan de hand van de ondergrondlaag. De ondergrondlaag is de laag waarin 
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de bodem zich bevindt, samen met het water en het in de bodem en het water bevindende leven. 

Kenmerkend voor de ondergrond zijn de processen die deel uitmaken van kringlopen (water, 

energie, stoffen) op een lokale, regionale en soms zelfs mondiale schaal, en het trage verloop van 

processen (VROM, 2004).  

 

Figuur 1: De lagenbenadering als basis voor de afstemmingsproblematiek tussen bovengrond en 

ondergrond (eigen ontwerp aan de hand van lagenbenadering) 

In de methodiek van de lagenbenadering zelf wordt aangegeven dat de onderlinge samenhang 

tussen deze drie lagen het domein is van de ruimtelijke ordening, op deze manier hebben de 

grondleggers van de lagenbenadering geprobeerd om de verschillende lagen met elkaar te 

verbinden (Schaick & Klaasen, 2011, p. 3). De wisselwerking tussen bovengrond en ondergrond, 

die leidt tot problemen en het onbenut blijven van kansen, vraagt om afstemming tussen het 

domein bovengrond en het domein ondergrond. Onvoldoende afstemming tussen deze twee 

(afzonderlijke) beleidsdomeinen leidt tot vertragingen, hogere kosten en niet-duurzame 

uitkomsten in de ruimtelijke ordening. 
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Het probleem dat centraal staat in dit onderzoek, onvoldoende afstemming tussen bovengrond 

en ondergrond in de ruimtelijke ordening, wordt benaderd vanuit een institutioneel perspectief. 

Institutionele perspectieven bieden inzichten om beleidspraktijken te analyseren waarbij de 

aandacht ligt op structurele kenmerken (inhoud en organisatie) van een beleidsdomein (Arts & 

Tatenhove, 2006, p. 35). Beleid bestaat niet zonder inhoud (principes, doelen, maatregelen etc.) 

of zonder organisatie (afdelingen, instrumenten, procedures, taakverdeling en competenties 

etc.) (Arts & Tatenhove, 2004, p. 341). Ik veronderstel dat er onvoldoende afstemming 

plaatsvindt tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening doordat de 

inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Wiering en Immink (2009) hebben hun 

onderzoek naar beleidspraktijken op het grensvlak van het beleid voor water ook vanuit een 

institutioneel perspectief benaderd. In het specifiek hebben zij gekozen voor de 

beleidsarrangementen benadering. De beleidsarrangementen benadering kan gebruikt worden 

om de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van  beleidsdomeinen samenhangend te 

kunnen beschrijven (Wiering & Immink, 2009, p. 219). In dit onderzoek staan beleidspraktijken 

op het grensvlak van beleid voor bovengrond en ondergrond centraal. Ik vermoed dan ook op 

basis van vergelijkbaar onderzoek dat de beleidsarrangementen benadering aanknopingspunten 

biedt om de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond 

en ondergrond inzichtelijk te maken om daaruit te verklaren waarom er onvoldoende 

afstemming plaatsvindt tussen deze beleidsdomeinen.  

1.3 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 
De doelstelling van het onderzoek is aanbevelingen te doen voor de afstemming tussen de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond door, met behulp van de beleidsarrangementen 

benadering inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de afstemming tussen deze 

afzonderlijke beleidsdomeinen in de ruimtelijke ordening.  

Om deze doelstelling te behalen dienen de volgende onderzoeksvragen te worden beantwoord: 

A. Is de beleidsarrangementen benadering geschikt om de inhoudelijke en organisatorische 

kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond mee te beschrijven en 

uitspraken te doen over de afstemming tussen deze beleidsdomeinen? 

B. Door welke inhoudelijke en organisatorische kenmerken worden de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond getypeerd? 

C. Welke factoren zijn van invloed op de afstemming tussen de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond? 

D. In welke mate is er sprake van afstemming tussen de bovengrond en ondergrond in de 

ruimtelijke ordening? 
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1.4 RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK 

Waarom is het zo interessant om de afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de 

ruimtelijke ordening te onderzoeken en te komen tot aanbevelingen ten aanzien van deze 

situatie? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn een aantal problemen geïllustreerd die 

ontstaan als er onvoldoende afstemming plaatsvindt tussen de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond. Dit is slechts een kleine hand voorbeelden van een probleem dat al langere tijd 

speelt, reeds in 2003 zijn door de overheid ambities gesteld om een onderdeel van deze 

problematiek op te pakken. Daarin werd gesteld dat een volgende stap moet worden gezet in het 

bodembeleid om enerzijds te bevorderen dat onze samenleving duurzamer met de bodem 

omgaat en anderzijds om inconsistenties en onvolkomenheden in het huidige bodembeleid en de 

regelgeving weg te nemen (Kamerstukken-II, 2003/04, 28663 en 28199, nr. 13). In de praktijk 

blijkt echter dat men nog steeds tegen problemen aanloopt (zoals hogere kosten en 

vertragingen) en kansen onbenut blijven (zoals bijdragen aan maatschappelijke opgaven). Door 

te onderzoeken waarom de afstemming tussen deze afzonderlijke beleidsdomeinen moeizaam 

verloopt wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van problemen en het benutten van 

kansen bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 

Wat mist er in de empirische en theoretische wetenschappelijke kennis waardoor dit onderzoek 

wetenschappelijk relevant is? Hoe draagt dit onderzoek bij om wetenschappelijke ontwikkeling 

te bevorderen? Het vraagstuk, afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke 

ordening, is nog niet eerder vanuit een dergelijk perspectief benaderd. Dit leidt mogelijk tot 

nieuwe inzichten en oplossingen ten aanzien van de problematiek. Door de 

beleidsarrangementen benadering toe te passen wordt tevens een bijdrage geleverd aan de 

reikwijdte van deze institutionele benadering. Zo kan de reikwijdte vergroot worden of juist 

meer gespecificeerd worden. Ook op onderzoeksmethodologisch vlak draagt dit onderzoek bij 

aan de wetenschappelijke ontwikkeling. De onderzoeksgegevens die worden verzameld worden 

geanalyseerd met behulp van speciale analysesoftware. Deze onderzoeksmethode is nog niet 

vaak toegepast voor de analyse van dergelijke vraagstukken. In hoofdstuk 6 zal gereflecteerd 

worden op het gebruik en de toepassing van de theorie en de onderzoeksmethoden.  

  



 

6 
 

1.5 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

De onderstaande figuur illustreert de onderzoeksstappen die genomen moeten worden om de 

onderzoeksvragen te beantwoorden en de doelstelling te behalen. 

 

Figuur 2: Schematische weergave van onderzoeksstrategie 

Aan de hand van een aantal oriënterende gesprekken, vooronderzoek naar de probleemstelling 

en een literatuurstudie naar de beleidsarrangementen benadering wordt een analysekader 

opgesteld. Dit analysekader biedt inzichten om enerzijds inzicht te krijgen in de inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond en anderzijds 

inzicht te krijgen in factoren die van invloed zijn op de afstemming tussen deze afzonderlijke 

beleidsdomeinen. Aan de hand van een secundaire analyse wordt een inzicht verkregen in de 

inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond. Aan de hand van interviews worden de onderzoeksgegevens verzameld die nodig 

zijn om afstemmingsfactoren te identificeren. Deze afstemmingsfactoren worden inzichtelijk 

gemaakt door de onderzoeksgegevens die voortkomen uit de interviews te analyseren met 

behulp van CAQDAS. De resultaten uit de secundaire analyse en de primaire analyse (interviews) 

worden in een tweedimensionale typologie (met op de horizontale as het onderscheid tussen 

bovengrond en ondergrond en op de verticale as het onderscheid tussen de secundaire en 

primaire analyse) gecombineerd teneinde te komen tot de aanbevelingen voor de afstemming 

tussen bovengrond en ondergrond.  
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1.6 LEESWIJZER 

Dit onderzoeksrapport is opgebouwd aan de hand van zes hoofdstukken. In dit eerste hoofdstuk 

zijn de aanleiding van het onderzoek en de context waarbinnen het plaatsvindt omschreven. De 

probleem-, doel-, en vraagstelling(en) zijn toegelicht, de relevantie van het onderzoek is 

verantwoord en de onderzoeksstrategie is beschreven.  

In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch kader uiteengezet. Daarin staat de beleidsarrangementen 

benadering centraal naast elementen uit de congruentiebenadering. Aandacht wordt besteed 

aan de opkomst van institutionele benadering; een kritische reflectie op verschillende theorieën; 

de theoretische veronderstellingen binnen de beleidsarrangementen benadering; de 

verschillende aspecten die in de benadering voorkomen en een uitgebreide toelichting op de 

toepassing van de beleidsarrangementen benadering in dit onderzoeksproject. De theoretische 

veronderstellingen achter de congruentiebenadering worden ook toegelicht en er wordt 

verantwoord hoe deze passen en toegepast worden binnen dit onderzoeksproject.  

In hoofdstuk 3 word de onderzoeksmethodologie uiteengezet. Daarin worden de gekozen 

onderzoeksmethoden en de daarbij verantwoorde keuzes beschreven. Aandacht wordt besteed 

aan de achterliggende keuzes en de wijze waarop die doorwerken in de keuze van 

onderzoeksmethoden; de toepassing van onderzoeksmethoden zelf; de wijze waarop de 

onderzoeksgegevens worden verzameld en de wijze waarop de onderzoeksgegevens worden 

geanalyseerd. 

In hoofdstuk 4 worden de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond inzichtelijk gemaakt aan 

de hand van de gegevens die zijn voortgekomen uit de secundaire analyse. Hierbij worden de 

verschillende theoretische veronderstellingen en aspecten uit de beleidsarrangementen 

benadering toegepast om inzicht te geven in de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van 

het beleidsdomein bovengrond en ondergrond. 

In hoofdstuk 5 worden de resultaten uit de primaire analyse besproken. De primaire analyse is 

de verzameling van onderzoeksgegevens middels interviews en de uitwerking daarvan middels 

CAQDAS. Deze primaire analyse vormt de basis om de factoren die van invloed zijn op de 

afstemming tussen de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond te beschrijven.  

Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksproject in zijn 

totaliteit besproken. Daarbij wordt ook op het onderzoeksproces in zijn geheel gereflecteerd.   
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2 DE BELEIDSARRANGEMENTEN BENADERING 

2.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 1 is de aanleiding en probleemstelling van het onderzoek omschreven en zijn de 

onderzoeksvragen geformuleerd die nodig zijn om de doelstelling te behalen. In dit hoofdstuk 

wordt antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: ‘In welke mate is de 

beleidsarrangementen benadering geschikt om de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van 

de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond te beschrijven en uitspraken te doen over de 

afstemming tussen deze beleidsdomeinen?’. Centraal in dit onderzoek staat de veronderstelling 

dat de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. In de literatuur is specifiek gezocht naar 

inzichten die wat zeggen over het beschrijven van die inhoudelijke en organisatorische 

kenmerken van een beleidsdomein en hoe deze kenmerken van invloed kunnen zijn op 

afstemming tussen beleidsdomeinen. Er is gekozen om hiervoor gebruik te maken van literatuur 

over de beleidsarrangementen benadering, een institutionele benadering die mogelijk bruikbare 

inzichten biedt voor het vraagstuk dat centraal staat in dit onderzoek. Alvorens de 

beleidsarrangementen benadering wordt geoperationaliseerd, wordt toegelicht in welke context 

institutionele benadering zijn ontstaan (paragraaf 2.2) en worden een aantal institutionele 

benaderingen toegelicht (paragraaf 2.3). Vanuit dit kader wordt de keuze voor de 

beleidsarrangementen benadering toegelicht en worden de belangrijkste inzichten die deze 

benadering biedt beschreven (paragraaf 2.4). Tot slot wordt toegelicht hoe deze inzichten 

kunnen worden gebruikt ten aanzien van het vraagstuk dat centraal staat in dit onderzoek 

(paragraaf 2.5).  

2.2 OPKOMST VAN INSTITUTIONELE BENADERINGEN 

Het concept ‘instituties’ stamt af van de redenering dat de staat van oudsher de opdracht heeft 

collectieve doelen te realiseren en het algemeen belang te dienen. Om deze opdracht te 

realiseren zouden instituties opgericht moeten worden: regelsystemen en structuren die ervoor 

zorgen dat het gedrag van individuen in goede banen wordt geleid (Crabbé, 2008). Institutionele 

veranderingen duiden dus op veranderingen in die regelsystemen en structuren. De 

beleidspraktijken voor bovengrond en ondergrond kunnen geplaatst worden in de context van 

een meer algemene verschuiving van government naar governance, waarbij governance verwijst 

naar veranderingen in die regelsystemen en structuren. Al ben ik niet zozeer geïnteresseerd in 

die veranderingen, het is gezien de theorievorming wel noodzakelijk deze te beschrijven. In het 

boek van Arts & Leroy (2006) wordt deze verschuiving van government naar governance 

omschreven door vier ontwikkelingen (Arts & Tatenhove, 2006; Leroy & Arts, 2006).  
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MULTI-SECTOR 

De eerste ontwikkeling heeft ermee te maken dat beleidsprocessen, die in eerste instantie heel 

sectoraal zijn georganiseerd, nu meer integraal worden georganiseerd. Voor de oplossing van 

problemen die specifiek zijn voor een bepaalde sector wordt in toenemende mate 

samenwerking gezocht met andere sectoren. Door de problemen in en doelen van verschillende 

sectoren te verbinden wordt beleid inhoudelijk verbreed. Beleid wordt dus geïntegreerd en 

gecoördineerd. Deze ontwikkeling wordt ook wel getypeerd als: Multi-sector.  

MULTI-ACTOR 

De tweede ontwikkeling heeft ermee te maken dat meer (verschillende) actoren worden 

betrokken bij beleidsprocessen. Van oudsher wordt de overheid verantwoordelijk gehouden 

voor de oplossing van maatschappelijke problemen. De laatste decennia is duidelijk geworden 

dat de overheid niet altijd de capaciteit heeft om deze problemen op te lossen en bovendien niet 

alles op een efficiënte, effectieve en doelmatige wijze kan bewerkstelligen. In toenemende mate 

worden marktpartijen en de maatschappij betrokken bij het oplossen van maatschappelijke 

problemen. Naast een inhoudelijke verbreding van beleid is er dus ook sprake van een 

organisatorische verbreding van beleidprocessen. Deze ontwikkeling wordt ook wel getypeerd 

als: Multi-actor.  

MULTI-PROCESS 

De derde ontwikkeling heeft ermee te maken dat er geleidelijk nieuwe sturingsvormen zijn 

ontstaan. Om de inhoudelijke (eerste ontwikkeling) en organisatorische (tweede ontwikkeling) 

verbreding te faciliteren is er steeds minder sprake van verticale ‘top-down’ sturing en steeds 

meer sprake van horizontale ‘bottom-up’ sturing. Verantwoordelijkheden worden in 

toenemende mate gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten en dit vraagt om nieuwe 

sturingsvormen tussen deze verschillende overheidslagen. Deze ontwikkeling wordt ook wel 

getypeerd als: Multi-process. 

MULTI-LEVEL 

De vierde ontwikkeling heeft te maken met een inhoudelijke en organisatorische verbreding op 

internationaal niveau. Voor de aanpak van maatschappelijke problemen wordt ook op 

internationaal niveau beleid ontwikkeld en pleit men voor samenwerking en coördinatie. 

Landen zijn namelijk afhankelijk van elkaar omdat veel maatschappelijke problemen 

grensoverschrijdend zijn. Deze ontwikkeling typeert men als: Multi-level.  
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Deze vier ontwikkelingen (Multi-sector, -actor, -proces en -level) zijn kenmerkend voor de 

verschuiving van government naar governance. Governance geeft dus de inhoudelijke en  

organisatorische verbreding van beleid en beleidsprocessen aan en daarmee het ontstaan van 

nieuwe instituties en het veranderen van bestaande instituties. Uit de zoektocht naar een 

verklaring voor dit veranderingsproces zijn allerlei institutionele benaderingen voortgekomen, 

een aantal hiervan worden in de volgende paragraaf beschreven. 

2.3 INSTITUTIONELE BENADERINGEN 

Om de verschuiving van government naar governance, het ontstaan van nieuwe instituties en 

veranderen van bestaande instituties te verklaren en beschrijven zijn allerlei institutionele 

benaderingen ontstaan. In deze paragraaf worden een aantal institutionele benaderingen 

omschreven waarna de keuze voor de beleidsarrangementen benadering verantwoord kan 

worden. Tatenhove, Arts & Leroy (2000) beschrijven een aantal institutionele benaderingen in 

hun onderzoek naar institutionele veranderingen in het milieubeleid. De eerste benadering is de 

beleidsnetwerken benadering.  

BELEIDSNETWERKEN 

Voor de analyse van complexe besluitvormingprocessen werd in de jaren tachtig en negentig het 

begrip beleidsnetwerken regelmatig gebruikt. De kerngedachte in deze benadering is de 

opvatting dat een beleidsnetwerk een min of meer stabiel patroon van sociale relaties tussen 

wederzijds afhankelijke actoren is, dat zich formeert rondom beleidsproblemen en/of 

beleidsprogramma’s (Boonstra, 2004; Klijn & Koppenjan, 2000). Actoren in een beleidsnetwerk 

streven dezelfde doelen na en zijn wederzijdse afhankelijk voor het realiseren van die doelen 

omdat ze een bepaalde autonomie kennen op basis van de hulpbronnen waar zij beschikking 

over hebben. Deze afhankelijkheid van elkaars hulpbronnen leidt tot een stabiel patroon van 

sociale relaties. Dit stabiele patroon structureert of institutionaliseert zich in een beleidsnetwerk 

waarbij spelregels ontstaan om het gedrag van actoren en de verdeling van hulpbronnen te 

reguleren. Deze benadering legt sterk de nadruk op organisatorische kenmerken van een 

institutie, namelijk de rolverdeling tussen actoren, de verdeling van hulpbronnen en spelregels.  

CONFIGURATIES 

Ook in de configuratie benadering (configuration approach) die sterke raakvlakken kent met de 

beleidsnetwerken benadering ligt de nadruk vooral op organisatorische kenmerken. De 

configuratie benadering onderscheid zich door ook aandacht te besteden aan 

werkelijkheidsdefinities. Er is sprake van een configuratie tussen actoren als deze actoren een 

gelijksoortige werkelijkheidsdefinitie kennen (Termeer & Kessener, 2006). Een configuratie is 
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vervolgens net als bij de beleidsnetwerken benadering een stabiel patroon van sociale relaties 

tussen actoren. Terecht wordt echter opgemerkt dat deze structuur ook kan optreden als er 

sprake is van ongelijksoortige werkelijkheidsdefinities (Boonstra, 2004). In aanvulling op 

organisatorische kenmerken wordt hier dus ook aandacht besteed aan inhoudelijke kenmerken, 

zoals werkelijkheidsdefinities. De volgende benadering gaat hier nog verder op in.  

DISCOURS COALITIES 

Deze benadering legt de nadruk op discoursen, discoursen worden gedefinieerd als 

verhaallijnen die essentieel zijn voor het clusteren van kennis, het positioneren van actoren en 

uiteindelijk voor het creëren van coalities (Howlett & Ramesh, 2003). Coalities ontstaan dus als 

er sprake is van een gedeelde verhaallijn, op basis van gedeelde betekenis over het probleem, de 

definitie en de oorzaken. Institutionalisering is volgens deze benadering dus het gevolg van 

actoren met gedeelde verhaallijnen, discoursen. Binnen zo’n institutie, een discours coalition, 

bepaalt de dominante discours hoe naar de oplossing van een maatschappelijk probleem wordt 

gekeken. Deze benadering legt dus nog sterker de nadruk op de inhoudelijke kenmerken van 

beleid.  

BELEIDSARRANGEMENTEN 

Kijken we naar deze drie institutionele benaderingen dan valt op dat zij voor een verklaring 

verwijzen naar enerzijds inhoudelijke kenmerken en anderzijds organisatorische kenmerken. Er 

lijkt weinig aandacht te worden besteed aan de combinatie van inhoud en organisatie, en de 

wisselwerking daartussen. Dit is het belangrijkste aanknopingspunt voor mij om te kiezen voor 

de beleidsarrangementen benadering: het begrip beleidsarrangement brengt inhoud en 

organisatie samen en relateert besluitvorming aan ontwikkelingen in de institutionele context 

(Boonstra, 2004). De beleidsarrangementen benadering probeert tegemoet te komen aan de 

kritiekpunten op de andere benaderingen, namelijk dat deze zich te beperkt richten op inhoud of 

organisatie. De beleidsarrangementen benadering kijkt daarbij zowel naar stabiliteit als 

dynamiek, verandering. Ik ben vooral geïnteresseerd in de stabiliteit van instituties. Bepaalde 

werkwijzen, gewoonten, visies en opvattingen binnen een beleidsdomein zijn 

‘geïnstitutionaliseerd’, dat wil zeggen ‘patroonmatig geworden’ en ‘ingesleten’ in de alledaagse 

beleidspraktijk (Wiering & Immink, 2009, p. 220). Onder druk van allerlei factoren kan zo’n 

geïnstitutionaliseerde structuur de-institutionaliseren of her-institutionaliseren. Dan is er 

sprake van dynamiek. Wat voor beleidsarrangementen er precies ontstaan, staat op voorhand 

niet vast. Bestaande beleidsarrangementen zijn bijvoorbeeld te typeren volgens de sectorale 

indeling van beleidsdomeinen (water, ruimte, landbouw, milieu, natuur). 
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2.4 DE BELEIDSARRANGEMENTEN BENADERING 

De beleidsarrangementen benadering is dus ontwikkeld om veranderingen in inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken van beleidsdomeinen samenhangend te kunnen beschrijven (Arts 

& Leroy, 2006; Tatenhove et al., 2000; Wiering & Immink, 2009). Een beleidsarrangement is 

samengesteld uit vier dimensies, die in samenhang moeten worden beschouwd. Voor de inhoud 

van het beleidsdomein wordt de term ‘discours’ gebruikt, voor de organisatie de termen 

‘actoren’, ‘hulpbronnen’ en ‘spelregels’ (Arts & Leroy, 2003, 2006; Hidding & Vlist, 2009; 

Tatenhove et al., 2000). In deze paragraaf worden deze vier dimensies toegelicht. Ook het begrip 

institutionaliseren speelt hier weer een belangrijke rol. Een stabiele structuur van inhoud en 

organisatie institutionaliseert zich in een beleidsarrangement. Het beleidsarrangement is dan 

dus de institutie die van invloed is op het gedrag van individuen. In deze paragraaf wordt aan de 

hand van een voorbeeld, een institutie, geïllustreerd hoe deze begrippen toegepast kunnen 

worden. 

De institutie die ik als voorbeeld zal gebruiken is het lunchconcept bij The Three Engineers [TTE] , 

het stagebedrijf gedurende het onderzoek. Opvallend aan het lunchconcept is dat hier sprake is van 

een behoorlijk stabiele structuur van inhoud en organisatie. Ik zou dus kunnen stellen dat de lunch 

is geïnstitutionaliseerd, want deze stabiele structuur beïnvloed het gedrag van de individuele 

werknemers bij TTE. Om deze structuur te beschrijven, te typeren, kan gebruik worden gemaakt 

van de dimensies van het beleidsarrangement: discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels. 

DISCOURS 

Met de term ‘discours’ duiden we de inhoud van het beleid aan, en de wijze waarop actoren 

betekenis geven aan die inhoud (Hidding & Vlist, 2009, p. 221). Discoursen kunnen ook worden 

gezien als inhoudelijke regels en verwijzen dan naar gedeelde interpretatiekaders waarmee 

betekenis wordt gegeven aan een beleidsdomein (Boonstra, 2004, p. 22). Discoursen zijn 

behalve een verzameling van ideeën en concepten ook een manier van spreken (Pestman, 2001). 

Wiering en Immink maken onderscheid in 3 soorten discoursen (Wiering & Immink, 2009): 

Discoursen waarin uitspraken worden gedaan over de werkelijkheid (ontologisch), discoursen 

die uitspraken doen over wenselijkheden (normatief) en discoursen die mogelijkheden 

aangeven om van werkelijkheid naar wenselijkheid te komen. In aanvulling daarop kan een 

vierde soort discours worden onderscheiden: Discoursen over governance geven aan wie 

verantwoordelijk wordt geacht voor het propageren of in stand houden van een bepaald 

discours (P. Leroy, persoonlijke communicatie, 23 mei 2011).  
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Om dit te illustreren aan de hand van het lunchvoorbeeld: De medewerkers bij TTE hebben een 

opvatting over wat voor lunch er wordt gehaald (inhoud) en hoe de lunch wordt gehaald 

(organisatie). In dit voorbeeld betekent dat de broodjes altijd worden gehaald bij dezelfde bakker 

en het beleg altijd wordt besteld bij dezelfde supermarkt. Er wordt altijd rond hetzelfde tijdstip 

lunch gehaald en er wordt altijd gebruik gemaakt van dezelfde middelen. De ‘waarom vraag’ is 

moeilijk te beantwoorden, waarschijnlijk gaat het zo omdat die ene bakker lekkere broodjes heeft 

en die ene supermarkt het gemak biedt van een bezorgservice. Dit is het heersende discours, als 

iemand een concurrerende discours heeft zal hij/zij het heersende discours moeten uitdagen. Zullen 

we eens bij een andere bakker broodjes halen of zullen we eens bij een andere supermarkt bestellen 

of ander beleg bestellen? De mate waarin hij/zij hierin slaagt, hangt ook af van de andere 

dimensies.  

ACTOREN 

Actoren zijn individuen (entrepreneurs, burgers) of organisaties (gemeenten, marktpartijen) die 

betrokken zijn bij een bepaald beleidsthema of besluitvormingsproces. Onder deze dimensie valt 

ook de wijze waarop actoren samenwerken, de interactiepatronen. Deze basis ligt bijvoorbeeld 

in een gedeeld discours, of wederzijdse afhankelijkheid door hulpbronnen (Boonstra, 2004, p. 

20; Hidding & Vlist, 2009, p. 221). Dit wordt ook wel strategische coalitievorming genoemd, 

actoren werken samen omdat zij hun eigen doelen beter kunnen realiseren in samenwerking 

met anderen (Tatenhove et al., 2000). Samenwerking heeft niet alleen betrekking op actoren 

maar ook binnen een organisatie kan sprake zijn van samenwerking (of niet) tussen 

verschillende afdelingen.  

Om dit te illustreren aan de hand van het lunchvoorbeeld: de medewerkers bij TTE zijn allemaal 

individuele actoren. Toch vormen zich altijd groepjes, coalities, bijvoorbeeld op basis van een 

gemeenschappelijk discours over wat wel of niet lekker is om te eten of op basis van een 

gemeenschappelijke interesse. Sommige actoren zijn meer betrokken bij de lunch, bijvoorbeeld 

omdat zij zich meer verantwoordelijk voelen voor de verzorging hiervan, anderen werken goed 

samen om de lunch zo efficiënt mogelijk te organiseren. Iemand haalt de broodjes, een ander dekt 

de tafel en een ander ruimt alles weer op.  

HULPBRONNEN 

Een belangrijke basis voor samenwerking tussen actoren zijn de hulpbronnen waar zij over 

beschikken. Hulpbronnen zijn middelen of instrumenten die een actor kan aanwenden om zijn 

rol in een beleidsdomein te bepalen, het is dus bepalend voor de macht en invloed die een actor 

heeft (Boonstra, 2004). Macht kent dan een structureel aspect, de asymmetrische verdeling van 
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hulpbronnen, dat zich uit in een relationeel aspect, namelijk wederzijdse afhankelijkheid 

(Tatenhove et al., 2000). Over wat voor soort hulpbronnen hebben we het dan? Dit kunnen 

financiële middelen, geweldsmiddelen, kennis, juridische bevoegdheden, mobiliserend 

vermogen en achterban zijn (Hidding & Vlist, 2009). Er zou dus onderscheid kunnen worden 

gemaakt in meer formele hulpmiddelen (zoals geld en bevoegdheden) en meer informele 

hulpmiddelen, zoals kennis en competenties en human resources). Doordat hulpbronnen niet 

gelijk zijn verdeeld tussen actoren heeft niet iedereen dezelfde capaciteit om bepaalde 

uitkomsten in beleidsprocessen te behalen. 

Om dit te illustreren aan de hand van het lunchvoorbeeld: Bij de lunch wordt gebruik gemaakt van 

een aantal formele hulpmiddelen, zoals een portemonnee met geld om de broodjes bij de bakker te 

betalen en een grote tas om alles in mee te nemen. Informele hulpmiddelen zijn in dit voorbeeld wat 

moeilijk te vinden, al zou een actor met veel charisma anderen kunnen overhalen om lunch te halen 

als hij/zij daar zelf geen tijd of zin in heeft. 

SPELREGELS 

Tot slot zijn ook spelregels van invloed op de organisatie van beleid en beleidsprocessen. Klijn 

(1996) definieert spelregels als volgt: regels constitueren sociale praktijken, regels moeten 

‘navolging’ krijgen, regelgeleid gedrag berust op competenties van actoren en regels zijn 

transsituationeel en niet actorgebonden. Er wordt ook wel onderscheid gemaakt in formele en 

informele regels. Formele regels zijn echt formele afspraken vastgelegd in wettelijke kaders of 

statuten. Informele regels zijn meer sociale regels (Boonstra, 2004) die van invloed zijn op 

interactiepatronen tussen actoren. Spelregels kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën 

(Zouwen, 2006): afspraken over de toewijzing van verantwoordelijkheden; afspraken over de 

toegang tot beleidsprocessen; afspraken gericht op de sturing van beleid; en afspraken over 

interactievormen tussen actoren. 

Om dit te illustreren aan de hand van het lunchvoorbeeld: een aantal spelregels spelen een rol bij de 

lunch. Een voorbeeld is dat vaste werknemers 2 euro per lunch betalen en stagiaires 1 euro en dat 

op vrijdag ook kroketten of vis wordt gehaald. Informeler zijn afspraken over wie er lunch haalt, dit 

wordt vaak onderling geregeld. Informeel is wel geregeld dat tenminste iedereen eens per maand 

lunch haalt, deze afspraak staat nergens vastgelegd maar speelt wel mee. 

ONDERLINGE VERWEVENHEID 

Een belangrijke veronderstelling binnen de beleidsarrangementen benadering is de onderlinge 

verwevenheid tussen de vier dimensies. De vier dimensies zijn sterk met elkaar verbonden, een 
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aantal voorbeelden (Arts & Leroy, 2006; Boonstra, 2004, p. 24): Spelregels definiëren welke 

actoren deel uitmaken van een beleidsdomein en legitimeren bestaande machtsverhoudingen 

tussen actoren; spelregels en hulpbronnen krijgen pas betekenis in het kader van een discours. 

Als er om wat voor reden dan ook een verandering optreedt in een bepaalde dimensie, werkt dit 

door in de andere dimensies: Het verschijnen van nieuwe actoren of een verandering in de 

samenstelling van coalities kan leiden tot aanvullingen op het heersende discours of een andere 

verdeling van hulpbronnen; de introductie van aanvullende hulpmiddelen (subsidies, kennis, 

vaardigheden) of het verdwijnen van hulpmiddelen kan actoren aantrekken, uitsluiten of nieuwe 

coalities aansporen; een verandering in formele procedures, zoals afspraken over participatie in 

een proces, kan een gelijkwaardige uitkomst hebben; nieuwe ideeën kunnen binnenkomen via 

de dimensie ‘discours’; concepten zoals publiek private samenwerking en duurzame 

ontwikkeling zijn hier voorbeelden van; dergelijke concepten kunnen nieuwe vormen van 

expertise en legitimiteit mobiliseren en daarmee nieuwe middelen en nieuwe coalities. 

Wil ik dus inzicht krijgen in de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond dan moet ik het totaalplaatje van discoursen, 

actoren, hulpbronnen en spelregels en daarbij de onderlinge verwevenheid analyseren. 

 

Figuur 3: Beleidsarrangementen benadering (eigen ontwerp) 
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2.5 AFSTEMMING TUSSEN BELEIDSDOMEINEN 

De besproken inzichten van de beleidsarrangementen benadering zeggen weinig over 

afstemming tussen beleidsdomeinen. Alleen van de onderlinge verwevenheid tussen de 

dimensies van een beleidsdomein zou je kunnen stellen dat deze van invloed is op afstemming. 

Een verandering in een dimensie leidt ertoe dat andere dimensies ook veranderen. Enkel dit 

inzicht is mijns inziens te beperkt om in dit onderzoek wat te kunnen stellen over afstemming 

tussen de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond. Boonstra (2004) maakt in haar 

onderzoek naar besluitvorming rond regionale plattelandsontwikkelingsprojecten gebruik van 

inzichten uit de congruentiebenadering. Deze benadering biedt mogelijk inzichten om wel wat te 

kunnen stellen over afstemming tussen beleidsdomeinen.  

CONGRUENTIEBENADERING 

Congruentie duidt op de mogelijkheid voor actoren met ongelijksoortige discoursen om een 

zinnige betekenis te verlenen aan een voorliggend handelingsobject. Deze ongelijksoortige 

discoursen kennen een bepaalde gelaagdheid en dat maakt dat handelingsobjecten daarin 

verschillende posities kunnen innemen en daardoor niet dezelfde, maar wel een congruente 

betekenis krijgen. Er is dus sprake van een congruente betekenis van een handelingsobject als 

twee actoren met ongelijksoortige discoursen toch een zinnige betekenis verlenen aan het 

handelingsobject (Grin en Van de Graaf in Boonstra, 2004, pp. 27 - 28), ter illustratie: Een 

windmolen (handelingsobject) heeft onder beleidsmakers en betrokken managers van bedrijven 

een louter instrumentele betekenis, terwijl ze voor betrokken technologen als doel op zich gelden. 

Ook al zijn de discoursen dus ongelijksoortig, of niet op elkaar afgestemd, er ontstaat toch 

samenwerking rond het handelingsobject. De conclusie die Boonstra hieruit trekt is dat zij 

congruente of zinnige betekenisverlening als basis ziet voor frequente interactie en 

samenwerking, en niet zozeer een urgent probleem dat door iedereen als zodanig wordt 

ervaren. In relatie tot het begrip institutionalisering, stelt zij dat voor geleidelijke structurering 

van instituties niet zozeer een gemeenschappelijke discours nodig is, maar een overlappend 

discours volstaat. Zij werkt het begrip congruentie verder uit in twee dimensies: strategische 

congruentie en structurele congruentie. 

STRATEGISCHE CONGRUENTIE 

Strategische congruentie vormt een verdieping van de institutionaliseringcondities ‘frequente 

interactie’ en ‘samenwerking’ en komt in de plaats van ‘de aanwezigheid van een urgent 

probleem’ . Boonstra ziet strategische congruentie dus als een kenmerk van de verhoudingen 

tussen betrokken actoren in een arrangement (Boonstra, 2004, p. 28). “Die verhouding berust 
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zich op zinnige betekenisverlening aan een reeks projectthema’s (niet alleen 

handelingsobjecten) in het licht van achtereenvolgens eigen doeleinden, opvattingen over 

onderliggende beleidsthema’s, een inschatting van de structurele context en de strategieën van 

andere actoren en ligt ten grondslag aan structurering van de besluitvorming in regionale 

arrangementen. Denk bij projectthema’s bijvoorbeeld aan de inrichting van het 

besluitvormingsproces, de gehanteerde probleemdefinitie, de inhoud van uitvoeringsprojecten 

en de verhouding tot de beleidscontext”. Strategische congruentie werpt dus licht op de 

omstandigheden die leiden tot institutionalisering, maar zegt verder niets over het vormen van 

inhoudelijke en organisatorische kenmerken. Daarvoor onderscheid Boonstra structurele 

congruentie. 

STRUCTURELE CONGRUENTIE 

Structurele congruentie ziet Boonstra als een belangrijke voorwaarde voor stabilisering van een 

institutie, van een beleidsarrangement. Deze structurele dimensie ontleent zij aan verschillende 

contingentiebenaderingen (zie: Mayntz, 1983; O'Toole, 1990; Smits, 1995) waarin congruentie 

wordt opgevat als passendheid van het systeem op de kenmerken van de omgeving. Omdat in 

die benaderingen niet wordt aangegeven waartussen congruentie moet bestaan 

operationaliseert zij het begrip als volgt: “Bij structurele congruentie gaat het op de eerste plaats 

om de vraag of de dimensies van het beleidsarrangement op elkaar afgestemd zijn”. Dit noemt zij 

interne passendheid, maar interne passendheid is niet voldoende voor stabiliteit. “Het regionale 

arrangement moet ook ‘passen’ op de institutionele omgeving, bestaande uit diverse 

beleidspraktijken” (Boonstra, 2004, p. 29). Dit noemt zij externe passendheid, daarvan is sprake 

als er voldoende overlap is tussen de dimensies van het beleidsarrangement en relevante 

contextuele beleidspraktijken. Als er sprake is van overlap dan komt dat de stabiliteit van een 

arrangement ten goede, terwijl incongruentie de stabilisering van een arrangement in de weg 

staat. “Wat voldoende overlap is, moet de empirie duidelijk maken” (Boonstra, 2004, p. 29).  

INTERNE PASSENDHEID 

Om de mate van afstemming tussen de dimensies van een beleidsdomein inzichtelijk te maken 

kan worden onderzocht in welke mate de organisatorische kenmerken voortkomen uit de 

inhoudelijke kenmerken. Omdat Boonstra in haar studie uitgaat van discoursdominantie 

veronderstelt zij dat interne passendheid ‘meetbaar’ is door te kijken of de deelnemende 

discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels begrepen kunnen worden uit één dominante 

discours. Discoursdominantie kan uitgelegd worden aan de hand van het gezegde: ‘beleid volgt 

praktijk’. Bepaalde (beleids)praktijken geven uitvoering aan discoursen en zijn daardoor van 
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grote invloed op hoe beleid en beleidsprocessen worden georganiseerd. Ter illustratie: Na de 

ontdekking van grootschalige bodemverontreiniging in Lekkerkerk, en de erkenning dat deze 

bodemverontreiniging in relatie stond tot de gezondheidsklachten van de bewoners daar, is er een 

stroomversnelling ontstaan in het denken over bodembescherming en –sanering. De bodem moet 

schoon was de heersende discours en hieruit volgde een organisatie die deze discours faciliteert: 

speciale afdelingen bodem werden in het leven geroepen, er kwamen hulpbronnen (vooral geld) om 

de saneringsoperatie te faciliteren en spelregels om het wettelijk te regelen (Wet 

bodembescherming). De organisatorische kenmerken kunnen hier prima verklaard worden 

vanuit de heersende discours, namelijk ‘de bodem moet schoon’. Maar de stabiliteit hiervan is, 

met name door relevante contextuele beleidspraktijken, behoorlijk in het geding. De interne 

passendheid is weliswaar hoog, de externe passendheid is laag. 

EXTERNE PASSENDHEID 

Hoe maken we deze externe passendheid ‘meetbaar’? Boonstra biedt hiervoor in haar onderzoek 

minder duidelijke inzichten dan voor het ‘meetbaar’ maken van de interne passendheid. Omdat 

ik de externe passendheid op een specifieke manier interpreteer in dit onderzoek zal ik ook voor 

het meten van de externe passendheid mijn eigen interpretatie verantwoorden: Ik zie het als een 

bepaalde mate van overlap of afstemming tussen de dimensies van beleidsdomein bovengrond 

en beleidsdomein ondergrond. Boonstra geeft zelf alleen aan dat de empirie dit duidelijk kan 

maken.  

DE BELEIDSARRANGEMENTEN BENADERING EN DE CONGRUENTIEBENADERING 

Zinnige of gedeelde betekenisverlening (congruentie) en strategische congruentie liggen ten 

grondslag aan het ontstaan van structurele congruentie (afstemming). De mate van structurele 

congruentie (afstemming/passendheid) beïnvloed op haar beurt de betekenisverlening van 

deelnemende actoren en daarmee de totstandkoming van strategische congruentie. De basis 

voor strategische congruentie en daarmee de totstandkoming van structurele congruentie 

(interne en externe passendheid van het beleidsdomein) is volgens Boonstra vooral frequente 

interactie en samenwerking en niet zozeer de aanwezigheid van een urgent probleem. Ik ben 

vooral geïnteresseerd in de factoren die van invloed zijn op de afstemming tussen boven en 

ondergrond, dus de factoren die van invloed zijn op structurele congruentie. Als ik dus stel dat er 

onvoldoende afstemming plaatsvindt dan ligt de oorzaak volgens Boonstra in de mate van 

interactie en samenwerking. Dit sluit aan bij mijn veronderstelling dat de inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond onvoldoende 
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op elkaar zijn afgestemd. Dit leidt er namelijk toe dat de betrokken actoren onvoldoende met 

elkaar interacteren en samenwerken. 

Om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op de afstemming tussen de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond worden deze twee beleidsdomeinen eerst 

getypeerd aan de hand van de dimensies van de beleidsarrangementen benadering. Voor beide 

beleidsdomeinen worden de dimensies van het beleidsarrangement beschreven. Deze 

beschrijving zou een eerste inzicht moeten verschaffen in de mate van structurele congruentie 

van de twee beleidsdomeinen (hoofdstuk 4). Om vervolgens er achter te komen welke factoren 

van invloed zijn op de mate van afstemming tussen de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond, wordt onderzocht hoe men in de praktijk (empirie) met deze afstemming bezig is 

(hoofdstuk 5). Op welke wijze dit onderzoek verder wordt uitgevoerd en welke methoden 

daarbij worden toegepast wordt omschreven en verantwoord in de onderzoeksmethodologie 

kader (hoofdstuk 3).   
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3 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

3.1 INLEIDING 
In de voorgaande hoofdstukken is de aanleiding van het onderzoek besproken en toegelicht 

welke probleem-, doel- en vraagstelling hierbij centraal staat. Vervolgens zijn in het theoretisch 

kader de theoretische inzichten van de beleidsarrangementen en de congruentiebenadering 

toegelicht en is verantwoord hoe deze worden toegepast in dit onderzoek. In dit hoofdstuk 

wordt verantwoord met behulp van welke methoden het onderzoek wordt uitgevoerd, dus met 

behulp van welke methoden de gegevens worden verzameld en geanalyseerd die nodig zijn om 

de onderzoeksvragen te beantwoorden en daarmee de doelstelling te behalen.  

Het onderzoek bestaat in feite uit twee delen, waarbij het eerste deel vooral het onderzoek 

introduceert en het gebruik van theorie en methoden verantwoord. In het tweede deel worden 

enerzijds de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond getypeerd en anderzijds factoren 

geïdentificeerd die van invloed zijn op de afstemming tussen bovengrond en ondergrond. Het 

typeren van de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond wordt met name gedaan aan de 

hand van bureauonderzoek, dat wil zeggen dat gebruik wordt gemaakt van reeds door anderen 

geproduceerde kennis. Dit literatuuronderzoek beperkt zich dus tot literatuur die inzicht geven 

in beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond. Dit hoofdstuk heeft vooral betrekking op de 

methoden die gebruikt worden voor het identificeren van factoren die van invloed zijn op de 

afstemming tussen bovengrond en ondergrond. Hierin staan aspecten van de gefundeerde 

theoriebenadering centraal. Allereerst worden een aantal algemene keuzes verantwoord die 

bepalend zijn in de keuze van onderzoeksmethoden (3.1). Vervolgens worden de 

onderzoeksmethoden toegelicht waarmee de gegevens worden verzameld (3.2) en geanalyseerd 

(3.3). 

3.2 ONDERZOEKSMETHODOLOGISCH KADER 

In hoofdstuk 1 is de onderzoeksstrategie van het onderzoek al kort omschreven. Aan deze 

onderzoeksstrategie liggen een aantal keuzes ten grondslag die in deze paragraaf worden 

beschreven en verantwoord. Eerst worden een aantal abstracte beslissingen verantwoord, 

vervolgens een aantal specifieke beslissingen. Voor het opstellen van dit hoofdstuk zijn de 

inzichten van Flick (2009), Verschuren & Doorewaard (2007) en Saunders, Lewis & Thornhill 

(2008) van grote waarde geweest.  
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METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING 

Het doel van het onderzoek is het doen van aanbevelingen voor de afstemming tussen de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond. Het doel is dus praktijkgericht, er wordt een 

bijdrage geleverd aan een interventie om een bestaand probleem te verhelpen. De problematiek 

die in dit onderzoek centraal staat is nog niet eerder vanuit een institutioneel perspectief 

benaderd. De inzichten uit de beleidsarrangementen benadering en de congruentiebenadering 

bieden wellicht nieuwe en andere aanknopingspunten ten aanzien van deze problematiek. Door 

deze benaderingen toe te passen kan tevens een bijdrage worden geleverd aan de reikwijdte en 

toepasbaarheid van deze benaderingen, dit onderzoek heeft dus ook een theoriegericht deel.  

Omdat dit onderzoek vooral een praktijkgericht doel heeft is het interessant om deze te 

positioneren in de interventiecyclus. Binnen het praktijkgericht onderzoek zijn een aantal 

specifieke aanpakken mogelijk. De interventiecyclus is een aanpak die men kan gebruiken bij het 

oplossen van een probleem in een praktijksituatie (Verschuren & Doorewaard, 2007, p. 48). In 

het algemeen moeten vijf stappen worden doorlopen bij het oplossen van een probleem (figuur 

3-1). Een praktijkgericht onderzoek kan zich richten op een of meerdere stappen. Om er achter 

te komen in welke stap het probleem van de specifiek praktijksituatie zich  bevindt  begin je 

links in de figuur met de probleemanalyse. 

 

Figuur 4: De interventiecyclus 

Voor mij als onderzoeker is duidelijk wat het probleem is (onvoldoende afstemming), waarom 

het een probleem (leidt tot problemen en onbenut blijven van kansen) is en voor wie het een 

probleem is (met name gemeenten). Deze probleemanalyse is beschreven in hoofdstuk 1. Er zijn 

een aantal hypothesen en veronderstellingen over de achtergronden en oorzaken van de 

problematiek en het doel is om aanbevelingen te doen voor het ontwerp van een oplossing. Dit 

onderzoek bevindt zich dus in de diagnostische fase met een uitloop naar de ontwerpfase: het 

doel is immers aanbevelingen te doen voor het ontwerp van een oplossing voor het probleem. 

Het feitelijke ontwerp van deze oplossing, het interventietraject en de evaluatie hiervan vallen 

expliciet buiten het bereik van dit onderzoek. 

De inzichten uit de beleidsarrangementen benadering zijn gebruikt om de centrale 

veronderstellingen te formuleren en de onderzoeksstrategie is ontworpen om deze te toetsen. 

De theorie beidt namelijk inzichten om de afstemmingsproblematiek tussen de beleidsdomeinen 
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te onderzoeken. In de theorie is een belangrijke rol weggelegd aan het begrip ‘discoursen’, om 

hier uitspraken over te kunnen doen verwacht ik inzicht nodig te hebben in (emotionele) 

drempels, knelpunten, attitudes, percepties, wensen en behoeften van mensen. Om de 

afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening in al haar diepgang, 

detaillering en complexiteit te kunnen beschouwen en tot een sterke onderbouwing te komen 

met een minimum aan onzekerheid, lijkt een kwalitatieve benadering meer geschikt dan een 

kwantitatieve benadering. Deze diepgang is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de discoursen 

die heersen in het beleidsdomein bovengrond en ondergrond en om te verklaren wat de invloed 

daarvan is op het afstemmingsvraagstuk. 

Afgeleid van deze praktijkgerichte, deductieve, benadering moeten nog een tweetal enigszins 

aan elkaar gerelateerde beslissingen worden verantwoord. In dit onderzoek wordt voor 

diepgang gekozen om het tijdruimtelijke fenomeen dat centraal (afstemming tussen bovengrond 

en ondergrond in de ruimtelijke ordening) staat in al haar diepgang, detaillering en complexiteit 

te kunnen beschouwen en tot een sterke onderbouwing te komen met een minimum aan 

onzekerheid. Om tot deze diepgang te komen lijkt een kwalitatieve benadering meer geschikt 

dan een kwantitatieve benadering. Kwalitatief onderzoek geeft namelijk inzicht in (emotionele) 

drempels, knelpunten, attitudes, percepties, wensen en behoeften van mensen. Juist deze 

diepgang is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de discoursen die heersen in het beleidsdomein 

bovengrond en ondergrond en om te verklaren wat de invloed daarvan is op de 

afstemmingsproblematiek.  

In dit onderzoek wordt dus een deels deductieve benadering gecombineerd met een 

kwalitatieve benadering. 

INVLOED VAN EEN DEDUCTIEVE METHODE OP EEN KWALITATIEF ONDERZOEKSPROCES 

De keuzes binnen het onderzoeksmethodologisch kader zijn sterk van invloed op de keuze van 

onderzoeksmethoden. Een van de belangrijkste keuzes die is verantwoord in dit hoofdstuk is de 

keuze voor kwalitatief onderzoek. Tegelijkertijd gaat dit onderzoek uit van een deels deductieve 

onderzoeksbenadering. Deze combinatie van kwalitatief onderzoek en een deductieve 

onderzoeksbenadering is in de literatuur over onderzoeksmethoden onderwerp van discussie.  

 Tegenstanders van deze combinatie (Bryman, 1988) geven aan dat het vooraf 

specificeren van een theorie je onderzoek beperkt. De mogelijkheid bestaat namelijk dat 

bepaalde zaken die onderzocht moeten worden vooraf door je theorie worden 

uitgesloten en verder vanwege de mogelijkheid dat theoretische aannames afwijken van 

de ideeën die deelnemers in een bepaalde sociale situatie hebben.  
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 Voorstanders van deze combinatie (Yin, 2003) geven een aantal voordelen om een 

onderzoeksproject vanuit een theoretisch perspectief te ontwikkelen. Een onderzoek 

wordt op deze wijze gekoppeld aan bestaande kennis op dat gebied, het helpt om een 

onderzoek te beginnen en biedt een eerste analytisch kader.  

Saunders, Lewis & Thornhill (Saunders et al., 2008, p. 481) beschrijven een aantal aanpassingen 

op het algemene proces voor het analyseren van kwalitatieve gegevens waardoor de combinatie 

van deductieve methoden en een kwalitatief onderzoeksproces goed samen gaat. Zo ben je ten 

eerste in een positie waarin je begint je gegevens te verzamelen met een duidelijk gedefinieerde 

onderzoeksvraag en doelstellingen, en een duidelijk kader en veronderstellingen, die afgeleid 

zijn van de theorie die is gebruikt. Ten tweede kunnen het aantal en het soort respondenten 

waartoe je toegang wilt verkrijgen om gegevens te kunnen verzamelen beter afgestemd worden. 

Ten derde kan de literatuur die gebruikt is en de theorie die daarin voorkomt vormgeven aan de 

vragen voor de respondenten. Het is zelfs te verwachten dat er analysecategorieën uit de aard 

van deze interviewvragen naar voren komen. Daardoor kun je beginnen met het verzamelen van 

gegevens met een eerste set categorieën, die afgeleid zijn van je theoretische 

uitspraken/hypothesen en conceptueel kader, gekoppeld aan je onderzoeksvragen en –

doelstellingen. 

Een aantal kanttekeningen en aandachtspunten zijn noemenswaardig, hierbij refereren 

Saunders, Lewis & Thornhill (2008, p. 482) naar onderzoeken van Miles & Huberman (1994), 

Dey (1993) en Yin (2003): 

 De analysecategorieën kunnen aan verandering onderhevig zijn, afhankelijk van de vraag 

hoe geschikt ze zijn voor de gegevens die je deelnemers leveren (Dey, 1993). Maar als de 

voorspelde theoretische verklaringen lijken te passen bij de gegevens die verkregen 

worden kunnen de vooraf bepaalde categorieën bruikbaar zijn, waarbij ze nog enigszins 

kunnen worden herzien en ontwikkeld (Miles & Huberman, 1994). 

 Door deze analysestrategie te gebruiken krijg je ook de hoofdthema’s en patronen 

waarnaar je in je gegevens moet zoeken. Als je je onderzoek uitvoert en analyse verricht 

door eenheden van gegevens aan categorieën toe te kennen, en deze te onderzoeken op 

patronen die kunnen verschijnen, zal je analyse daarom worden geleid door de 

theoretische uitspraken en verklaringen waarmee je bent begonnen. Je hypothesen 

moeten nog steeds nauwkeurig worden getoetst – met de grondigheid waarmee je deze 

analyse uitvoert en door negatieve voorbeelden en alternatieve verklaringen te zoeken 

die niet in overeenstemming zijn met het patroon of het verband waarvoor je de toets 

uitvoert. 
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 Het gebruik van voorspelde verklaringen moet echter betekenen dat de weg naar het 

beantwoorden van je onderzoeksvraag beter gedefinieerd is. Dit hangt van twee factoren 

af: Ten eerste hoe grondig je de bestaande theorie gebruikt om duidelijk de theoretische 

uitspraken en het conceptuele kader te definiëren die als leidraad dienen in het 

onderzoeksproject; ten tweede hoe geschikt deze theoretische uitspraken en het 

conceptuele kader zijn voor de gegevens die je verkrijgt. 

Het gebruik van deze procedures komt voort uit de noodzaak om theoretische uitspraken te 

specificeren voordat wordt begonnen met het verzamelen en analyseren van gegevens. Al hoeft 

het in dit onderzoek niet een noodzaak te zijn, het is wel een keuze geweest gedurende het 

onderzoeksproces. In de volgende paragrafen wordt omschreven hoe de gegevens worden 

verzameld en worden geanalyseerd. Deze omschrijving en verantwoording wordt dus bepaald 

door de abstracte en meer specifieke keuzes die zijn gemaakt voor de onderzoeksmethodologie. 

En er wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van Saunders, Lewis & Thornhill (2008) 

inzake de invloed van een deductieve methode op een kwalitatief onderzoeksproces. 

3.3  VERZAMELEN VAN ONDERZOEKSGEGEVENS  

Voor het verzamelen van onderzoeksgegevens in kwalitatief onderzoek is het interview en 

veelgebruikte methode. In dit onderzoek is hiervoor dan ook gekozen. Er bestaan een aantal 

soorten interviews die vaak worden gecategoriseerd op basis van de mate van formeelheid en 

structuur: gestructureerde interviews, semigestructureerde interviews en niet-gestructureerde 

interviews. Semigestructureerde interviews worden ook wel kwalitatieve onderzoeksinterviews 

genoemd omdat dit type interview in het specifiek bruikbaar is binnen kwalitatief onderzoek. 

SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS 

Saunders, Lewis, & Thornhill (2008) leggen uit wat een semigestructureerd interview precies is. 

In een semigestructureerd interview heeft de onderzoeker een lijst met thema’s en vragen die 

moeten worden behandeld, hoewel deze van interview tot interview kunnen variëren. Dat 

betekent enerzijds dat je bepaalde vragen in een bepaald interview kunt weglaten, afhankelijk 

van de specifieke organisatiecontext met betrekking tot het onderzoeksonderwerp of de 

expertise van een respondent. De volgorde van de vragen kan ook veranderen naargelang van 

het verloop van het gesprek. Anderzijds kunnen er aanvullende vragen nodig zijn om je 

onderzoeksvragen en –doelstellingen verder te kunnen onderzoeken, gegeven de aard van de 

gebeurtenissen binnen dat specifieke bedrijf. Semigestructureerde interviews zijn dus niet-

gestandaardiseerd. De aard van de vragen en de daarop volgende discussie maken het nodig dat 

gegevens worden vastgelegd door het maken van aantekening, of misschien door het gesprek op 
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te nemen. Over de wijze waarop de gegevens die voortkomen uit dit type interview worden 

vastgelegd en geanalyseerd wordt meer verteld in hoofdstuk 3.4. 

RELATIE MET ONDERZOEKSMETHODOLOGISCH KADER 

De lijst met thema’s en vragen die moeten worden beantwoord wordt opgesteld aan de hand van 

de literatuur die gebruikt is en de theorie die daarin voorkomt. Zo wordt het advies van 

Saunders, Lewis & Thornhill (2008) ten aanzien van een kwalitatieve en deductieve 

onderzoeksbenadering ter harte genomen. Daarnaast geven semigestructureerde interviews de 

onderzoeker de gelegenheid om antwoorden verder uit te zoeken als verduidelijking nodig is. 

Door geïnterviewden hun antwoorden uit te laten leggen kunnen redenen voor hun houding en 

mening worden begrepen. Het resultaat is een rijke gedetailleerde verzameling gegevens. 

RESPONDENTEN 

Doordat het probleem, de doel- en vraagstelling al duidelijk is beschreven en het conceptuele 

model op basis van de theorie is geoperationaliseerd kan de groep respondenten specifieker 

worden gemaakt. Hieruit blijkt dat het moet gaan om deskundigen op het gebied van 

afstemming tussen onder- en bovengrond binnen de ruimtelijke ordening op gemeentelijk 

niveau gaat. Vanuit deze eis is binnen het netwerk van The Three Engineers gezocht. Hieruit is 

een lijst met mogelijke respondenten gevolgd waarvan er uiteindelijk 14 zijn geïnterviewd 

(bijlage 1). Binnen deze groep deskundigen zijn er 8 werkzaam op gemeentelijk niveau, één op 

provinciaal niveau én op rijksniveau. Daarnaast zijn vier deskundigen geselecteerd die actief zijn 

in de advieswereld. De nadruk ligt dus in overeenstemming met de doelstelling op het 

gemeentelijk overheidsniveau. Omdat deze toch deels afhankelijk zijn van provincie en rijk zijn 

ook op deze overheidsniveaus deskundigen geselecteerd. Daarnaast zijn er vier adviseurs 

geselecteerd omdat zij brede deskundigheid bezitten over alle overheidslagen, marktpartijen en 

de samenleving met betrekking tot het vraagstuk dat centraal staat in dit onderzoek. 

INTERVIEWVRAGEN 

De specifieke interviewvragen, de beschrijving en de verantwoording zijn te vinden in bijlage 2. 

In deze paragraaf wordt slechts aangegeven welke analysecategorieën uit de aard van de 

interviewvragen worden verwacht. Saunders, Lewis & Thornhill geven aan dat deze eerste set 

categorieën vaak afgeleid zijn van je theoretische uitspraken/hypothesen en conceptueel kader, 

gekoppeld aan je onderzoeksvragen en –doelstellingen. Op basis van de theorie zou een eerste 

set analysecategorieën bestaan uit discoursen, actoren, spelregels en hulpmiddelen. Aangevuld 

met de congruentiebenadering zou ik ook nog interne passendheid en externe passendheid als 
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analysecategorie kunnen opstellen. Op welke wijze de onderzoeksgegevens worden gebruikt in 

de analyse wordt in de volgende paragraaf toegelicht.   

3.4 ANALYSE VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS 

Aan de hand van de interviewvragen in bijlage 2 zijn in totaal 14 deskundigen op het gebied van 

afstemming tussen ondergrond en bovengrond in de ruimtelijke ordening op gemeentelijk 

niveau geïnterviewd. Gezien de hoeveelheid aan kwalitatieve gegevens die verzameld wordt en 

de wijze waarop deze geanalyseerd wordt is het noodzakelijk de interviews vast te leggen. In 

deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze de interviews zijn vastgelegd en verwerkt, en 

hoe deze onderzoeksgegevens vervolgens zijn geanalyseerd.  

OPNAME EN UITWERKING VAN ONDERZOEKSGEGEVENS 

Om de rijkheid en gedetailleerdheid van de gegevens te vatten worden de interviews 

opgenomen met behulp van een memorecorder. De verwachting is dat de interviews gemiddeld 

een uur tijd in beslag nemen en dat de opnames dus eenzelfde omvang hebben. Deze opnames 

zijn uitgewerkt met behulp van een tekstverwerker. De interviews zijn letterlijk uitgewerkt, van 

het eerste tot het laatste woord in de opname. Dit resulteert in 14 tekstbestanden met daarin 

een volledige uitwerking van de interviews. De omvang hiervan is behoorlijk, ruim 100 pagina’s 

aan kwalitatieve onderzoeksgegevens. Om hier meer structuur en inzicht in te krijgen wordt 

gebruik gemaakt van speciale software: Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software 

[CAQDAS]. Dit zijn speciale softwarepakketten die een onderzoeker kan gebruiken om sneller, 

systematischer en makkelijker te analyseren en waarmee je meer met je data kan doen dankzij 

een reeks technieken en methoden die onmogelijk waren voordat de computer zijn intrede deed. 

Séror (2005) heeft het gebruik van CAQDAS vergeleken met een handmatige werkwijze om 

kwalitatieve gegevens te analyseren om daarmee voor- en nadelen van de werkwijzen te 

identificeren. De voordelen stammen af van de kracht die computers bieden om administratieve 

en archiverende taken te verrichten. CAQDAS biedt veel functies, zoals coderen en terugzoeken 

van tekstfragmenten; het biedt mogelijkheden om met je data te spelen terwijl je zoekt naar 

nieuwe perspectieven of inzichten; de computer maakt het mogelijk je analyse makkelijker te 

veranderen of om te bouwen; wanneer je intelligent gebruik maakt van CAQDAS kunnen deze 

middelen  meer doen dan wanneer je handmatig analyseert. Er zijn echter een aantal 

kanttekeningen: Niet iedereen is comfortabel met het werken met computers; het kost veel tijd 

om de software te leren kennen en om te analyseren via het scherm; gebruikers kunnen zich 

door het gebruik van CAQDAS distantiëren van de oorspronkelijke data. De eerste kanttekening 

kan ik wegstrepen omdat ik zeer comfortabel ben met het werken met computers, daarom zal 
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het wellicht ook minder tijd kosten om de software te leren kennen. In dit onderzoek wordt 

gebruikt gemaakt van het softwarepakket Atlas.ti, een van de meest bekende en gebruikte 

CAQDAS. In de volgende paragraaf wordt deze software en het gebruik ervan toegelicht. 

ANALYSE VAN ONDERZOEKGEGEVENS MET ATLAS.TI 

Atlas.ti is een pakket dat gebruikt kan worden voor het verwerken van kwalitatieve gegevens die 

bijvoorbeeld voortkomen uit kwalitatieve interviews, zoals de semi-gestructureerde interviews 

die in dit onderzoek worden uitgevoerd (Saunders et al., 2008). Het programma biedt 

onderzoekers hulpmiddelen om gegevens te: beheren, uitpakken, vergelijken, verkennen en 

weergeven in een creatieve, flexibele en toch systematische manier (Mortelmans, 2001). 

Atlas.ti heeft de mogelijkheid allerlei vormen van kwalitatieve onderzoeksgegevens, zoals 

interviewuitwerkingen, te laden en weer te geven. Zodra deze primaire documenten zijn 

gekoppeld aan de onderzoeksdatabase in Atlas.ti kan de analyse van start gaan. De primaire 

documenten, de interviewuitwerkingen, kunnen worden opgedeeld aan de hand van 

bijvoorbeeld vooraf opgestelde analysecategorieën. In Atlas.ti worden dit ook wel codes 

genoemd. Deze codes geven een korte omschrijving van de hoofdgedachte achter een stuk tekst, 

dit kan een regel zijn, een alinea maar ook een hele pagina. Het doel van deze codes is dus om 

betekenissen in de primaire documenten te vatten. Door vervolgens in alle 14 primaire 

documenten dezelfde codes te gebruiken om gelijkwaardige betekenissen te vatten ontstaat een 

structuur in de onderzoeksgegevens en worden dwarsverbanden duidelijker. Er worden dus 

analysecategorieën toegekend aan eenheden van gegevens. Door deze analysestrategie te 

gebruiken krijg je inzicht in de hoofdthema’s en patronen waarnaar je in je gegevens zoekt 

(Saunders et al., 2008, p. 482). Zoals ook blijkt uit paragraaf 3.2.3 wordt de analyse dan geleid 

door de theoretische uitspraken en verklaringen waarmee dit onderzoek is begonnen. Atlas.ti 

biedt vervolgens nog allerlei functionaliteiten die erg bruikbaar kunnen zijn gedurende de 

analyse. Zo kunnen codes/categorieën worden opgeroepen waardoor de eenheid van gegevens 

die daaraan is verbonden wordt weergeven. In dit onderzoek is een specifieke codeerstrategie 

gehanteerd voor het categoriseren van eenheden van gegevens, deze strategie wordt in de 

volgende subparagraaf toegelicht. Een uitgebreidere toelichting over het gebruik van Atlas.ti is 

te vinden in bijlage 3.  

CODEERSTRATEGIE 

De onderzoeksgegevens in de interviewuitwerkingen kunnen gecategoriseerd worden op basis 

van een set analysecategorieën. Hiervan zijn al een aantal voorbeelden gegeven, zoals 

discoursen, actoren, hulpmiddelen, spelregels, interne passendheid en externe passendheid. In 



 

28 
 

deze paragraaf wordt de codeerstrategie toegelicht die tijdens de analyse van de 

onderzoeksgegevens bepalend is geweest. Er hebben twee, relatief gescheiden, codeerrondes 

plaatsgevonden. Hoe het coderen precies te werk gaat in Atlas.ti is omschreven in bijlage 3.  

In de eerste codeerronde zijn de antwoorden die de respondenten hebben gegeven gecodeerd in 

overeenstemming met de betreffende vraag. De volgorde van de vragen zijn in ieder interview 

anders, dit heeft te maken met de semi-gestructureerde aard van de interviews. Om toch 

structuur te bieden en de interviews met elkaar vergelijkbaar te maken zijn in de eerste 

codeerronde de antwoorden op een vraag gecodeerd in overeenstemming met de vragen uit de 

interviewhandleiding. In de interviewhandleiding (bijlage 2) is een bepaalde verwachting 

opgesteld over de analysecategorie waarop de vraag (en dus het antwoord) betrekking heeft. 

Dat wil zeggen dat een antwoord dat gerelateerd is aan de eerste vraag uit de 

interviewhandleiding altijd gecodeerd wordt met de code: A1, waarbij de A staat voor antwoord 

op vraag. Aan het einde van deze codeerronde kan ik dus eenvoudig en snel een gestructureerd 

overzicht opvragen van alle antwoorden die gerelateerd zijn aan de eerste interviewvraag. 

Omdat ik van te voren (deductief) heb vastgesteld welke analysecategorie ik daarbij verwacht 

kan ik dit inzicht gebruiken om de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond te typeren. 

In de tweede codeerronde is op een meer inductieve wijze gezocht naar factoren die van invloed 

zijn op afstemming tussen bovengrond en ondergrond. Inductief wil zeggen dat je met een open 

en onbevoordeelde blik naar je onderzoeksgegevens kijkt en is in dan ook het tegenovergestelde 

van deductief. Hieruit blijkt dan ook het raakvlak van de onderzoeksmethodologie met de 

gefundeerde theoriebenadering. Het combineren van een deductieve analyse en een inductieve 

analyse hoeft geen probleem te zijn volgens Lanen (2010), integendeel, het geheel is meer dan 

de delen: de deductieve benadering biedt een centraal analysekader en de inductieve 

benadering geeft je een open en onbevoordeelde blik. De deductieve analyse biedt een 

voorliggend kader om verschillende interviews (of casussen zoals Lanen ze noemt) toch zinvol 

met elkaar te vergelijken, de inductieve analyse zorgt ervoor dat er vervolgens binnen dat 

voorgelegde kader geen observaties of categorieën zijn die van tevoren worden uitgesloten, of 

juist ingesloten. In de tweede codeerronde wordt dus specifiek gezocht naar factoren die van 

invloed zijn op de afstemming tussen bovengrond en ondergrond.  
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3.5 ANALYTISCH EN METHODISCH KADER 

De besproken onderzoeksmethodologie vindt zijn uitwerking in twee hoofdstukken. In 

hoofdstuk 4 worden de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond getypeerd. Hierin staat 

met name het literatuuronderzoek centraal en wordt ter ondersteuning gebruik gemaakt van de 

inzichten uit de interviews. Op deze wijze worden de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond getypeerd aan de hand van de discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels 

daarin het voornaamst aanwezig zijn. Aan de hand van deze beschrijving zou zelfs een eerste 

oordeel kunnen worden gegeven over de interne en externe passendheid. Dit oordeel is echter 

niet gebaseerd op mijn eigen empirisch onderzoek. 

In hoofdstuk 5 worden de factoren beschreven die van invloed zijn op de afstemming tussen 

bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening. Hierin staat met name de primaire 

analyse centraal van de onderzoeksgegevens die verzameld zijn middels de interviews, in 

aanvulling kan gebruik worden gemaakt van inzichten uit het literatuuronderzoek. In het 

centrale analysekader is het onderscheid in discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels 

belangrijk. Aan de hand van dit onderscheid worden ook de factoren ingedeeld. Aan de hand van 

deze beschrijving kan een tweede oordeel worden gegeven over de interne en externe 

passendheid. Dit oordeel is wel gebaseerd op het eigen uitgevoerde empirische onderzoek.  
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4 TYPERING VAN BOVENGROND EN ONDERGROND 

4.1 INLEIDING 

Om te kunnen beschrijven welke factoren van invloed zijn op de afstemmingen tussen 

bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening worden in dit hoofdstuk eerst de 

inhoudelijke en organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond beschreven. Zodoende kunnen de beleidsdomeinen getypeerd worden aan de hand 

van de voornaamste discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels. In dit hoofdstuk wordt dan 

ook antwoord gegeven op tweede onderzoeksvraag: ‘Door welke inhoudelijke en organisatorische 

kenmerken worden de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond getypeerd?’. Hiertoe wordt de 

afbakening van de beleidsdomeinen verder toegelicht en duidelijk gemaakt vanuit welke 

beleidspraktijken de beleidsdomeinen zijn ontstaan (4.2). De belangrijkste inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond (4.3) en ondergrond (4.4) 

worden beschreven. Tot slot wordt een eerste oordeel gegeven over de interne en externe 

passendheid van deze beleidsdomeinen (4.5).  

4.2 BOVENGROND EN ONDERGROND IN DE RUIMTELIJKE ORDENING 

De beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond zijn afgebakend met behulp van de 

lagenbenadering. Op basis van de lagenbenadering staan in het beleidsdomein bovengrond de 

ruimtegebruikspatronen centraal. De ruimtelijke inrichting hiervan vinden we bovengronds en 

is vooral het gevolg van de manier waarop het grondgebruik is georganiseerd. Locatie en vorm 

van dit bodemgebruik worden daarbij niet alleen door de aard van het ruimgebruik bepaald 

maar ook door de bodem zelf en de relaties waarmee de verschillende vormen van 

bodemgebruik met elkaar in verband staan. In het beleidsdomein staat de bodem, het water en 

het in de bodem en het water bevindende leven centraal. Kenmerkend voor de ondergrond zijn 

de processen die deel uitmaken van kringlopen op een lokale, regionale en soms zelfs mondiale 

schaal, en het trage verloop van processen (VROM, 2004). De wisselwerking tussen bovengrond 

en ondergrond wordt hierin dus bevestigd en onderlinge samenhang, of afstemming, is volgens 

de lagenbenadering het domein van ruimtelijke ordening. 

Middels ruimtelijke ordening beïnvloeden we de ruimte, dat is het handelingsobject waarop de 

ruimtelijke ordening betrekking heeft (Hidding, 2006). Bovengrond en ondergrond zijn daar 

onderdeel van, het beleidsdomein bovengrond kent dan als handelingsobject de bovengrond en 

het beleidsdomein ondergrond kent als handelingsobject de ondergrond. Bovengronds en 

ondergronds kunnen we allerlei sectoren onderscheiden. “Onder sectoren worden verstaan: de 

concrete taakstellingen van een tak van overheidsactiviteit, meestal samenvallend met die van 



 

31 
 

een departement of een dienst van een departement” (Alphen et al., 2010, p. 46).  Een sector 

specifiek voor de bovengrond is bijvoorbeeld woningbouw, een sector specifiek voor de 

ondergrond is bodembeheer en een sector die er een beetje tussen in hangt is waterhuishouding. 

“Binnen deze beleidssectoren komen eigen besluitvormingsprocessen voor, waarbij 

sectorbelangen worden afgewogen tegen andere belangen” (Alphen et al., 2010, pp. 46 - 47). 

Volgens de theorie van de tweesporigheid mag ruimtelijke ordening niet worden opgevat als een 

zelfstandig (sector)belang, maar als een kader (methode) waarbinnen ruimtelijk relevante 

beslissingen uit de verschillende beleidssectoren worden afgewogen. Ruimtelijke ordening is 

geen sector, maar een facet van overheidsbeleid. De theorie van de tweesporigheid 

veronderstelt dus dat de besluitvorming bij ruimtelijk relevante aangelegenheden kan lopen 

zowel langs het spoor van de facetprocedure (ruimtelijke ordening) als langs het spoor van het 

sectorbeleid (Buuren, Gier, Nijmeijer, & Robbe, 2010, p. 3). Sectoren en facetten van 

overheidsbeleid kunnen sterk aan elkaar gerelateerd zijn, deze relatie doet zich mijns inziens 

ook voor als je kijkt naar de lagenbenadering en het onderscheid in de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond.  

Beleidspraktijken in het domein bovengrond hebben op basis van de lagenbenadering 

betrekking op het aanwijzen van ruimtegebruikspatronen. In het beleidsdomein ondergrond 

staat de bodem, het water en het daarin bevindende leven centraal. Nu de positie van de 

bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening duidelijk is en de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond daarin afgebakend zijn kunnen de inhoudelijke en organisatorische 

kenmerken worden beschreven.  

4.3 BELEIDSDOMEIN BOVENGROND 

In deze paragraaf beschrijf ik achtereenvolgens de voornaamste discoursen, actoren, 

hulpbronnen en spelregels die kenmerkend zijn voor het beleidsdomein bovengrond.  

DISCOURSEN 

Het aanwijzen van ruimtegebruikspatronen, de beleidspraktijk die vanuit de lagenbenadering 

centraal staat in het beleidsdomein bovengrond, valt sterk binnen het domein van ruimtelijke 

ordening. Bij het aanwijzen van ruimtegebruikspatronen staat het uitgangspunt, of discours, ‘een 

goede ruimtelijke ordening’ centraal. “Hiermee wordt aangenomen dat er in beginsel een 

optimale benutting van de ruimte bestaat, dat er verschillende maatschappelijke claims worden 

gelegd op die ruimte en dat door een onafhankelijke en zorgvuldige afweging van ruimteclaims 

deze wenselijk situatie benaderd kan worden” (Wiering & Immink, 2009, p. 222). In beginsel is 

daarbij niet een vorm van ruimtegebruik preferent of ordenend, dit is afhankelijk van de 
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maatschappelijke opgave en gebiedsspecifieke kenmerken. Een goede ruimtelijke ordening zou 

leiden tot de meest optimale ruimtelijke structuur, het meeste optimale ruimtegebruikspatroon 

en/of ruimtelijke kwaliteit. Deze begrippen geven aan dat het niet alleen gaat om ruimte 

scheppen of aanwijzen van ruimtegebruikspatronen, maar ook om heat afwegen van het gebruik 

van maatschappelijke functies en het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van de 

leefomgeving (Alphen et al., 2010, p. 47). In het beleidsdomein bovengrond gaat het met name 

over ruimtelijke kwaliteit (Henk Werksma, persoonlijke communicatie, 5 augustus 2011) en het 

ruimtelijk beleid is primair gericht op bevorderen van ruimtelijke kwaliteit (Laak, 2008, p. 62). 

Het begrip ruimtelijke kwaliteit is geoperationaliseerd en kan gezien worden als de optelsom 

van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde. Onder deze drie waarden vallen 

weer specifieke kwaliteitsaspecten. 

Gebruikswaarde Belevingswaarde Toekomstwaarde 

Samenhang Diversiteit Duurzaamheid 

Patroon Structuur Proces 

Functie Vorm Tijd 

Integratie Compositie Ontwikkeling 

Doelmatigheid Identiteit Sturende werking 

Functionele geschiktheid Herkenbaarheid Doelmatigheid in tijd 

Doelmatig gebruik Zingeving Uitbreidbaarheid 

Doelmatige aanleg Attractiviteit Aanpasbaarheid 

Doelmatig beheer Schoonheid Flexibiliteit 

Bereikbaarheid   

Interferentie   

Efficiëntie   

Tabel 1: Kwaliteitsaspecten ruimtelijke kwaliteit (bron: www.ruimtexmilieu.nl) 

Dergelijke kwaliteitsaspecten kunnen een rol spelen in het aanwijzen van 

ruimtegebruikspatronen. In dat streven naar een goede ruimtelijke ordening door de overheid 

staat de ruimtelijke kwaliteit centraal.   

ACTOREN 

Het streven naar een goede ruimtelijke ordening wordt bedreven door verschillende 

planningsactoren, maar de beslissingsbevoegdheid bij het aanwijzen van 

ruimtegebruikspatronen blijft een aangelegenheid van de overheid. Zij worden daarin 

ondersteund door adviesbureaus en ook marktpartijen spelen een niet onaanzienlijke rol 

(Wiering & Immink, 2009). Op overheidsniveau zijn er vier planningsactoren te onderscheiden: 

het rijk, de provincies, de waterschappen en gemeentes. De kwaliteit van de ruimte en 

leefomgeving is echter wel een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, marktpartijen, 

ondernemers en burgers. In dat licht en gerelateerd aan de verschuiving van government naar 
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governance (zie hoofdstuk 2) wordt er in toenemende mate gesproken over 

gebiedsontwikkeling. Gebieden staan meer centraal en het initiatief ligt bij marktpartijen 

bewoners en gebruikers, de overheid faciliteert het gebiedsontwikkelingsproces (Laak, 2008, p. 

42). Marktpartijen, zoals (project)ontwikkelaars, vervullen een niet onaanzienlijke rol en 

burgers worden steeds vaker en meer betrokken bij ruimtelijke ordeningsprocessen. Deze 

partijen hebben bovendien beschikking over verschillende hulpbronnen die de wederzijdse 

afhankelijkheid stimuleert. Dit leidt tot allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden tussen 

actoren, zoals publiek private samenwerking [PPS]. De rolopvatting en verdeling van publiek en 

private actoren loopt in de praktijk vaak door elkaar heen (Wiering & Immink, 2009, p. 223).  

De verschillende beleidssectoren kunnen ook gezien worden als actoren, of coalities van actoren, 

die allen bepaalde ruimteclaims leggen. Deze afweging vindt plaats binnen de verschillende 

overheidsniveaus waarbij de gemeente bezit over de belangrijkste hulpbron: het 

bestemmingsplan. 

HULPBRONNEN 

De belangrijkste hulpbronnen om het streven naar een goede ruimtelijke ordening waarbij 

ruimtelijke kwaliteit voorop staat te borgen zijn ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan 

en de structuurvisie. In het bestemmingsplan worden de gebruiksmogelijkheden van de ruimte 

toegekend door middel van voorschriften, ruimtegebruikspatronen worden aangewezen. Bij het 

opstellen van een bestemmingsplan moet je van meet af aan onderzoek doen naar de 

uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan (Buuren et al., 2010). Een aantal ruimtelijk relevante 

aspecten bij het opstellen van bestemmingsplannen zijn (bron: www.bestemmingsplan.nl): het 

beleid van andere overheidsniveaus, archeologische waarden, bodemkwaliteit, externe 

veiligheid, financiële haalbaarheid, flora en fauna, geluid- en geurhinder, ontsluiting, en water. 

Deze lijst van ruimtelijk relevante aspecten is niet compleet en de mate waarin een ruimtelijk 

aspect relevant is verschilt per gebied. Een belangrijke spelregel die aan het bestemmingsplan is 

gekoppeld is vergunningsverlening. Het bestemmingsplan is namelijk het toetsingskader voor 

vergunningverlening, zoals een bouw- of aanlegvergunning. Voor het aanwijzen van 

ruimtegebruikspatronen bezitten overheden slechts die bevoegdheid om de ruimte toe te doelen 

in het bestemmingsplan, en afwegingen door te laten klinken in andere plannen, en verder uit 

het inzetten van specialistische kennis en ervaring op het gebied van ruimtelijke inrichting 

(Wiering & Immink, 2009, p. 223). Voor financiële middelen zijn zij dus in grote mate afhankelijk 

van de input van andere sectoren (Hidding, 2006).  
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SPELREGELS 

De overheid stuurt en intervenieert, in het proces van wederkerige aanpassing van ruimte en 

samenleving of in maatschappelijke ontwikkelingen met een ruimtelijke dimensie, via een 

complex stelsel van ruimtelijke planning. Formele spelregels als de Wet ruimtelijke ordening 

[Wro] en aanverwante wetten, zoals het Besluit ruimtelijke ordening [Bro] en de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht [Wabo] leggen de toewijzing van verantwoordelijkheden, 

bevoegdheden en procedurele vereisten vast. Gemeentes hebben op basis van deze spelregels de 

bevoegdheid om gebruiksmogelijkheden toe te kennen aan percelen, grond of water voor 

verschillende maatschappelijke doeleinden, bijvoorbeeld wonen, werken, landbouw, recreatie, 

natuur, et cetera (Buuren et al., 2010). Bij het toekennen van gebruiksmogelijkheden aan de 

schaarse en per definitie beperkte ruimte moet altijd sprake zijn van een goede ruimtelijke 

ordening: er moet een afweging plaatsvinden van alle, bij de situering van die functies betrokken 

belangen. In het ruimtelijke ordeningsbeleid moeten alle afzonderlijke, veelal onderling 

tegenstrijdige, belangen en daarop gerichte ruimtelijke claims tegen elkaar worden afgewogen 

en zo goed mogelijk onderling worden gecoördineerd. Uit de considerans van de Wro blijkt dat 

deze mede is gericht op het bereiken van een duurzame ruimtelijke kwaliteit (Alphen et al., 

2010, p. 48). 

4.4 BELEIDSDOMEIN ONDERGROND 
In deze paragraaf beschrijf ik achtereenvolgens de belangrijkste discoursen, actoren, 

hulpbronnen en spelregels die kenmerkend zijn voor het beleidsdomein ondergrond.  

DISCOURSEN 

Vanuit de lagenbenadering staat in de ondergrond de bodem, het water en het in de bodem en 

het water bevindende leven centraal. Deze worden gekenmerkt door processen die deel 

uitmaken van kringlopen op een lokale, regionale en soms mondiale schaal, en het trage verloop 

van processen. Deze kenmerken zijn sterk gerelateerd aan milieuplanning, waarin de 

bescherming en optimalisering van specifieke milieuaspecten centraal staat. Het belang dat 

hierbij voorop staat is niet zozeer ruimtelijke kwaliteit, maar wel ondergrondkwaliteit (Puylaert 

et al., 2009). Ondergrondkwaliteiten kunnen worden onderverdeeld in draagkwaliteiten, 

productiekwaliteiten, informatiekwaliteiten en regulatiekwaliteiten. “De eerste drie kwaliteiten 

zijn vooral aan de orde wanneer we de ondergrond willen gebruiken voor het ontplooien van 

allerlei activiteiten, zoals landbouw, delfstofwinning, woningbouw, wegenaanleg. Het gaat 

daarbij vooral om het benutten van de geschiktheid van de ondergrond voor deze activiteiten. 

De ruimtelijke ordening is in eerste instantie gericht op deze kwaliteiten van de ondergrond” 

(Rijksoverheid, 2006). Met name de regulatiekwaliteiten vallen binnen het domein van de 
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milieuplanning. Het centrale uitgangspunt daarin is dan ook de bescherming en optimalisering 

van deze specifieke regulatiekwaliteiten. In de tabel op de volgende pagina zijn de specifieke 

kwaliteitsaspecten geoperationaliseerd.  

Draagkwaliteit Productiekwaliteit Informatiekwaliteit Regulatiekwaliteit 

Basis voor 

bouwactiviteit 

Gewasproductiecap

aciteit 

Cultuurhistorische 

betekenis 

Schone bodem 

Ondergrondse 

infrastructuur 

Voorraad 

delfstoffen 

Diversiteit 

landschapsbeeld 

Levende bodem 

Ruimte voor 

opslag van stoffen 

Voorraad fossiele 

energie 

Ecologische 

diversiteit 

Stabiele bodem 

Warmte- en 

koude opslag 

Geothermische 

energie 

Geomorfologische 

diversiteit 

Waterfiltrerende bodem 

   Waterbergende bodem 

   Stabiliteit ecosysteem 

Tabel 2: Kwaliteitsaspecten ondergrond (bron: www.ruimtexmilieu.nl) 

Het centrale uitgangspunt in het beleidsdomein ondergrond is bescherming van de 

ondergrondkwaliteiten, dit is de heersende discours. De route, strategie, om dit te bereiken 

wordt gekenmerkt door beheer en bescherming. De laatste jaren begint ook gebruik van de 

ondergrond actueel te worden, dit is meer gerelateerd aan de draag-, productie-, en 

informatiekwaliteiten.  

ACTOREN 

Bescherming en beheer wordt nagestreefd door verschillende actoren en coalities, zowel uit het 

publieke als private domein. De belangrijkste bevoegdheden en verantwoordelijkheden om de 

beschermende uitgangspunten van het beleidsdomein ondergrond te borgen liggen op het 

overheidsniveau. De verschillende belangen die belangrijk zijn in de ondergrond zijn ontstaan 

vanuit een sectorale beleidspraktijk, dit heeft een sectorale organisatie tot gevolg (Vrieswijk et 

al., 2010). Binnen het beleidsdomein ondergrond worden de ondergrondkwaliteiten en belangen 

geborgd door verschillende beleidssectoren. Dit uit zich in een afdeling bodem, water, 

archeologie, beheer en onderhoud, milieu en civiele techniek. Deze beleidssectoren streven 

vooral naar optimale bescherming van hun eigen belang en kennen weinig collegialiteit met 

andere beleidssectoren (Westerhof & Nuiver, 2011, pp. 10, 19). De belangrijkste beleidssectoren 

binnen het beleidsdomein ondergrond zijn bodem(kwaliteit), energie en water. De sectorale 

belangen, de bescherming van de ondergrondkwaliteiten, moeten worden gewaarborgd. Het 

belangrijkste kenmerk van het beleidsdomein ondergrond wat betreft de dimensie actoren is 

wel dat de ondergrondkwaliteiten verdeeld zijn onder verschillende beleidssectoren waartussen 
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weinig samenwerking lijkt te bestaan. Sectorale belangen moeten bovenal ook worden 

geïntegreerd om ruimtelijke ordening van de boven- en ondergrond mogelijk te maken 

(Vrieswijk et al., 2010, p. 14).  

HULPMIDDELEN 

De belangrijkste instrumenten die de bevoegde actoren hebben om hun beschermende 

uitgangspunten te borgen zijn allerlei operationele en strategische planvormen waarin zij beleid 

kunnen vastleggen, de bevoegdheid om kwaliteitsnormen te toetsen en daaraan gekoppelde 

vergunningsverlening (Hidding, 2006). Vaak wordt voor ieder milieu of ondergrondaspect een 

plan opgesteld waarin de hoofdlijnen van het te voeren beleid worden vastgelegd. Voor de 

ondergrond is het nog relatief onbekend welke planvormen hier allemaal geschikt voor zijn 

omdat de beleidspraktijk nog relatief jong is. Met name in structuurvisies wordt beleid 

opgenomen en er wordt nog onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de ondergrond op te 

nemen in bestemmingsplannen. Een ander belangrijk instrument waarover de actoren 

beschikken om hun beschermende uitgangspunten te borgen zijn de wettelijk te handhaven 

kwaliteitsnormen. Indien bij een ruimtelijke ontwikkeling niet aan een bepaalde kwaliteitseis 

wordt voldaan biedt de mogelijkheid om de ontwikkeling tegen te houden, bijvoorbeeld door 

een benodigde vergunning niet te verlenen. Verder beschikt men over zeer specifieke kennis en 

expertise ten aanzien van de verschillende beleidsthema’s die vallen binnen het beleidsdomein 

ondergrond.  

SPELREGELS 

De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn sterk verdeeld over de verschillende 

overheidslagen. Voor het opstellen van een visie of van beleid is het van belang inzicht te hebben 

in deze bevoegdheidsverdeling (Akkerman, 2010, p. 67). Over het algemeen zijn de 

bevoegdheden verdeeld aan de hand van het belang van de activiteiten, dat wil zeggen dat 

activiteiten van nationaal belang worden geacht over het algemeen door het Rijk worden 

geregeld. Bovenlokale belangen worden door de Provincie geregeld en lokale belangen door 

gemeenten (Akkerman, 2010, p. 41). Gemeenten en provincies hebben veelal de mogelijkheid 

zelf beleid op te stellen mits zij zich houden aan de gestelde kaders. Kijken we naar de 

kwaliteiten (functies) van de ondergrond dan zijn er verschillende wettelijke kaders die de 

bescherming daarvan waarborgen. Voor de regulatiekwaliteiten zijn dit met name de Wet 

bodembescherming [Wbb] en de Waterwet [Ww], voor respectievelijk de bodemkwaliteit en 

(grond)waterkwaliteit en –kwantiteit. Informatiekwaliteiten zoals cultuurhistorische betekenis 

zijn vastgelegd in het verdrag van Malta (Vrieswijk et al., 2010). Voor een groot aantal functies 
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en kwaliteiten bestaan nog maar weinig spelregels, met name draagkwaliteiten zoals opslag van 

stoffen en warmte- en koude opslag en productiekwaliteiten zoals geothermie en opslag van 

stoffen. De beleidsvrijheid is in dit opzicht nog redelijk flexibel en biedt weinig rechtszekerheid. 

4.5 AFSTEMMING TUSSEN BOVENGROND EN ONDERGROND 

Kijken we naar de beschrijving van de vier dimensies van de twee beleidsdomeinen dan valt op 

dat het beleidsdomein bovengrond sterk wordt getypeerd door de ruimtelijke planning en het 

beleidsdomein ondergrond wordt sterk getypeerd door de milieuplanning. “De ruimtelijke 

planning is vooral gericht op de tweedimensionale ruimte en de wijze waarop deze ruimte 

ruimtelijke planning optimaal functioneel ingericht kan worden ten behoeven van 

maatschappelijke wensen. Centraal staan de vragen ‘wat kan daar’ (locatiebeginsel) en ‘waar 

kan dat’ (het bestemmingsbeginsel). De ruimtelijke planning is daarmee vooral 

ontwikkelingsgericht. De milieuplanning legt juist sterk de nadruk op de bescherming van die 

ruimte, waardoor de milieuplanning gezien kan worden als een reactie op de traditionele 

planologie. Het beschermende uitgangspunt van de milieuplanning heeft grote gevolgen voor de 

wetenschappelijke en beleidsgerichte vraagstelling van de discipline: ‘wat kan daar niet’ en 

‘waar kan dat niet’” (de Roo, 1996, pp. 11 - 12). Mijns inziens is de ruimtelijke planning typerend 

voor het beleidsdomein bovengrond en milieuplanning typerend voor het beleidsdomein 

ondergrond. Het vraagstuk dat centraal staat in dit onderzoek past dan ook in een bredere 

discussie waarin de afstemming tussen ruimtelijke planning en milieuplanning centraal staat.  

Middels ruimtelijke planning proberen we het handelingsobject, de ruimte, te beïnvloeden. Al 

heel lang proberen we dat zodanig te organiseren dat de meeste optimale 

ruimtegebruikspatronen ontstaan. Welk ruimtegebruikspatroon als optimaal wordt beschouwd 

is afhankelijk van de tijdgeest en de maatschappelijke wens die daarin centraal staat. In het 

handelingsobject, de ruimte, is mijns inziens het onderscheid tussen bovengrond en ondergrond 

niet zo relevant. Het ontstaansrecht van het beleidsdomein ondergrond is te ontlenen aan de 

opkomst van milieuplanning vanaf de jaren ’70 (de Roo, 1996, p. 24). Milieuplanning wijst de 

ruimtelijke planning er met nadruk op dat naast ontwikkeling van de ruimte ook de 

bescherming van de ruimte belangrijk is (de Roo, 1996, p. 12). De Roo heeft het ook wel over 

milieu/ruimte-conflicten: milieuknelpunten die zijn ontstaan doordat niet aan bepaalde 

milieukwaliteitseisen wordt voldaan en daarmee ruimtelijke ontwikkelingen blokkeren. Deze 

knelpunten kunnen een fysieke oorsprong hebben, als ruimtegebruikspatronen worden 

aangewezen op locaties waar dat vanuit milieu-oogpunt niet wenselijk is, maar ook een 

beleidsmatige grondslag. Het milieubeleid en de ruimtelijke ordening blijken niet altijd even 

goed op elkaar afgestemd te zijn en deze onvoldoende afstemming draagt evenzeer bij aan het 

ontstaan van milieu/ruimte-conflicten en staat het vinden van oplossingen in de weg (de Roo, 
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1996, p. 14). Dit is illustratief voor de afstemming tussen de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond waardoor afstemming en integratie noodzakelijk wordt geacht, zodoende 

ondergrond/bovengrond-conflicten te voorkomen.  

 

Figuur 5: De vier benaderingen van het omgevingsbeleid (boven) en de vier benaderingen vertaald 

in beleidskarakteristieken (onder). (Bron: de Roo, 1996, p. 17) 

Het beleidsdomein ondergrond laat zich nu nog hoofdzakelijk typeren aan de hand van de 

beleidskarakteristiek ‘centraal kaderstellend’ (Westerhof & Nuiver, 2011). Het beleidsdomein 

ondergrond laat zich hoofdzakelijk typeren aan de hand van de beleidskarakteristiek ‘lokaal 

afwegend’. Dit heeft tevens te maken met het onderscheid in milieuplanning en ruimtelijke 

planning (de Roo, 1996). Deze twee beleidskarakteristieken staan haaks op elkaar: “Het 

hiërarchische/normatieve kwadrant staat voor het traditioneel gevoerde beleid. Beleid op basis 

van dit kwadrant heeft een centralistisch en kaderstellend karakter. Op basis van algemeen 

toepasbare milieunormen, opgelegd door de rijksoverheid, kunnen de lokale overheden op een 

uniforme wijze uitvoering geven aan het beleid. Het overleg/saldokwadrant staat voor een 

gebiedsgerichte aanpak van beleid waarbij rekening wordt gehouden met de unieke lokale 

omstandigheden van milieu/ruimte-conflicten en de belangen van de direct betrokkenen. Op 

deze wijze wordt getracht maatwerk, draagkracht en een optimale afweging van beleid te 
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bewerkstelligen” (de Roo, 1996, p. 17). Het bodembeleid bevindt zich al lange tijd in een 

transitie van centraal kaderstellend naar lokaal afwegend (Alphenaar & Nauta, 2011; Alphenaar, 

Nauta, & Mulder, 2011; Westerhof & Nuiver, 2011), van sectoraal naar integraal.  

INTERNE EN EXTERNE PASSENDHEID 

Op basis van de beschrijving van de dimensies van de beleidsdomeinen is mij opgevallen dat het 

beleidsdomein ondergrond sterk wordt gekenmerkt door veel verschillende sectoren die zich 

allen richten op een of enkele aspecten in de ondergrond. Het beleidsdomein bovengrond laat 

zich ook kenmerken door verschillende sectoren die zich richten op bepaalde bovengrondse 

aspecten maar het opvallende hier is dat deze verschillende beleidssectoren meer op elkaar 

afstemmen. Dit brengt mij terug tot het onderscheid in sector- en facetplanning. Zowel in het 

beleidsdomein bovengrond als ondergrond is er sprake van sectorplanning, maar ik verwacht 

dat met name in het beleidsdomein ondergrond een tekort is aan facetplanning waar dat in het 

beleidsdomein bovengrond wel is. Facetplanning heeft daar de vorm van ruimtelijke ordening 

dat zich laat kenmerken door de onderlinge afweging van verschillende ruimtelijke relevante 

aspecten. Vanuit deze redeneerlijn verwacht ik tevens dat de interne en externe passendheid 

van het beleidsdomein ondergrond veel lager is dan de interne en externe passendheid van het 

beleidsdomein bovengrond. Volgens de congruentiebenadering zou frequente interactie en 

samenwerking de mate van passendheid moeten vergroten, of de aanwezigheid van een urgent 

probleem. Dit zijn mogelijke factoren die van invloed zijn op de afstemming tussen bovengrond 

en ondergrond. Wat de precieze invloed hiervan is en welke factoren nog meer een rol spelen is 

op voorhand niet duidelijk, hiervoor bespreek ik in het volgende hoofdstuk de inzichten uit de 

empirie.  
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5 AFSTEMMING TUSSEN BOVENGROND EN ONDERGROND 

5.1 INLEIDING 
Bovengrond en ondergrond zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Afstemming in de 

ruimtelijke ordening is noodzakelijk omdat onvoldoende afstemming leidt tot vertragingen, 

hogere kosten en niet-duurzame uitkomsten in de ruimtelijke ordening. Rondom de 

beleidspraktijken, bovengrond en ondergrond, zijn twee beleidsdomeinen geïnstitutionaliseerd. 

In het vorige hoofdstuk zijn de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond getypeerd aan de 

hand van respectievelijk de ruimtelijke planning en milieuplanning. In dit hoofdstuk wordt 

antwoord gegeven op de derde onderzoeksvraag: ‘Welke factoren zijn van invloed op de 

afstemming tussen de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond?. Deze factoren worden in 

overeenstemming met de structuur in het vorige hoofdstuk ingedeeld naar gelang zij betrekking 

hebben op discoursen (5.2), actoren (5.3), hulpbronnen (5.4) of spelregels (5.5). Deze inzichten 

zijn gebaseerd op de analyse (2e codeerronde) van de interviews, welke is toegelicht in 

hoofdstuk 3.4. Tot slot worden deze inzichten gerelateerd aan de congruentiebenadering (5.6). 

5.2 DISCOURSEN 

In hoofdstuk 4 is beschreven dat ruimtelijke ordening kan verlopen via het facetspoor en via het 

sectorspoor. In het domein bovengrond is het uitgangspunt van het facetspoor sterk aanwezig: 

het doel is om alle ruimtelijke relevantie aspecten uit verschillende beleidssectoren onderling af 

te wegen waarbij de kwaliteit van de leefomgeving, de ruimtelijke kwaliteit, voorop staat. Dat dit 

in de praktijk niet eenvoudig is blijkt onder andere uit gerelateerde discussies over afstemming 

tussen ruimte en water (Hidding & Vlist, 2009) of ruimte en milieu (de Roo, 1996). In het 

domein ondergrond lijkt het uitgangspunt van het sectorspoor meer aanwezig, waarbij men 

streeft naar bescherming en optimalisatie van de sectorbelangen (bodemkwaliteit, 

waterkwantiteit, bodemenergie). Facetplanning, in de vorm van ruimtelijke ordening, lijkt hier 

op het eerste gezicht te missen. Een eerste factor die van invloed kan zijn op de afstemming 

tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening is de ruimtelijke relevantie van de 

ondergrond. 

RUIMTELIJKE RELEVANTIE VAN DE ONDERGROND 

Een goede ruimtelijke ordening (afweging) van alle ruimtelijk relevante aspecten leidt tot de 

meest gewenste ruimtelijke structuur. Welke aspecten in een gebied van ruimtelijke relevantie 

zijn, dat verschilt. De ruimtelijke relevantie van bovengrondse aspecten ligt behoorlijk voor de 

hand, deze aspecten zijn letterlijk zichtbaar (wegen, huizen, bomen, rivieren, etc.). De ruimtelijke 

relevantie van ondergrondse aspecten (beestjes, bodemopbouw, kwaliteit, etc.) is, in ieder geval 
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voor een burger, veel moeilijker te begrijpen. Toch zijn deze ondergrondse aspecten wel degelijk 

ruimtelijk relevant, dit wordt niet alleen bevestigd in interviews maar staat ook vastgelegd in de 

ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In het specifiek is volgens het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu [I&M] de ondergrond vanwege tenminste vier aspecten ruimtelijk 

relevant (P. Kiela, persoonlijke communicatie, 25 augustus 2011): De ondergrond is relevant 

voor het energiebeleid, klimaatbeleid, grondwaterbeheer en tegengaan van verzilting. Voor het 

energiebeleid is de ondergrond ruimtelijk relevant door de mogelijkheden om duurzame energie 

op te wekken door middel van technieken zoals geothermie en warmte- en koude opslag [WKO]. 

Voor het klimaatbeleid is de ondergrond ruimtelijk relevant omdat grondwaterstanden een 

directe relatie kennen met uitstoot van CO2 en de ondergrond mogelijkheden biedt om CO2 en 

andere gassen in op te slaan. Voor het grondwaterbeheer is de ondergrond ruimtelijk relevant 

omdat je zonder goed grondwaterbeheer de strategische grondwatervoorraad niet als bron voor 

drinkwater kan blijven gebruiken. De ondergrond is ook nog ruimtelijk relevant omdat het 

mogelijkheden biedt om verzilting, indringing van zout water in zoetwatergebieden, tegen te 

gaan.  

Onder een deel van de geïnterviewden ontstaat wel het beeld dat ‘ruimtelijke ordenaars’ de 

ondergrond niet als ruimtelijk relevant aspect beschouwen, ondanks dat de ondergrond wel 

degelijk ruimtelijk relevant is. “Planologen zijn nog niet voldoende bewust dat er meer is dan op 

het maaiveld, ook onder het maaiveld” (M. Visser, persoonlijke communicatie, 6 september 

2011). “In de praktijk wordt wel rekening gehouden met bepaalde ondergrondse aspecten, zoals 

archeologie of draagkracht, en dat die kunnen doorwegen in je kosten. Toch mist de ondergrond op 

de een of andere manier in de bagage van ruimtelijke ordenaars” (H. Puylaert, persoonlijke 

communicatie, 29 augustus 2011). “In de praktijk is het lastig om overal rekening mee te houden. 

We hebben nog steeds de neiging om rood, groen en blauw alleen boven het maaiveld te zien, 

terwijl je ze net zo goed onder het maaiveld kan zien” (R. Slager, persoonlijke communicatie, 31 

augustus 2011). “Het duurzaamheidverhaal, dus de ondergrond benutten, energie benutten, 

warmte benutten, ondergrond niet beïnvloeden met je gebouwen en met je processen dat is minder 

in beeld bij het domein bovengrond” (T. Verhoeven, persoonlijke communicatie, 26 augustus). Op 

basis van deze citaten zou je stellen dat de ondergrond, ondanks alle ruimtelijk relevante 

aspecten daarin, niet als ruimtelijk relevant wordt beschouwd door ruimtelijke ordenaars, 

planologen, stedenbouwkundigen, etc, maar: “Ruimtelijke ordenaars staan niet open voor de 

ondergrond omdat niemand ze een goed verhaal vertelt” (W. Tijssen, persoonlijke communicatie, 

2 september 2011).  

Dit laatste citaat is heel belangrijk, het duidt aan dat de ruimtelijke relevantie van de ondergrond 

afhankelijk is van interpretatie en communicatie. Het lijkt dus zo dat de ondergrond geen 
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ruimtelijk relevant aspect is, maar dat wordt verklaard doordat de ruimtelijke relevantie niet 

voldoende duidelijk wordt gecommuniceerd naar de ruimtelijke ordening. Dit valt wellicht 

verder te verklaren vanuit andere factoren die betrekking hebben op discoursen. 

ACHTERGROND EN OPLEIDING 

Wat zijn dan precies ondergronddeskundigen, wat zijn bovengronddeskundigen en hoe staat dat 

in relatie tot wat ‘ruimtelijke ordening’ is? In het beleidsdomein bovengrond zijn net zo goed als 

in het beleidsdomein ondergrond verschillende sectoren en dus verschillende inhoudelijke 

deskundigen actief. Kijk je naar de achtergrond en opleiding van bovengronddeskundigen en 

ondergronddeskundigen dan wordt in de interviews wel benadrukt dat bij 

bovengronddeskundigen veelal de procesmatige γ-component (gamma-opleiding) heerst en bij 

ondergronddeskundigen veelal de inhoudelijke β-component (bèta-opleiding).  

“Vanuit de bodemwereld wordt al 10 jaar geroepen dat we iets samen met ruimtelijke ordenaars 

moeten doen maar dat ze niet naar ons luisteren. Waarom komt dat dan niet? Het is een andere 

denkwereld” (J. Mol, persoonlijk communicatie, 5 september 2011). “Ondergrond is een wereld 

van techneuten” (H. Puylaert). “Een resultaat van een experiment dat we uitvoerden was dat 

bodemdeskundigen heel gedetailleerd aangeven waar je niet kan bouwen en ontwikkelen. 

Planologen geven juist globaal aan waar het wel kan. Hier wordt dus heel merkbaar dat er 

cultuurverschillen zijn in deze twee werelden en als je dat niet erkent bij elkaar dan werk je 

volledig langs elkaar heen” (H. Werksma).  

Deze citaten bevestigen de veronderstelling dat het beleiddomein bovengrond wordt getypeerd 

door de ruimtelijke planning en het beleidsdomein ondergrond door milieuplanning. Deze 

cultuurverschillen zijn van grote invloed op het afstemmingsvraagstuk. Gezien de nadruk op 

processen van afwegen in het beleidsdomein bovengrond heerst in dit beleidsdomein meer een 

procesmatig- en bestuurkundige achtergrond. Het domein ondergrond kent met name een 

civiel- en milieutechnische achtergrond. Bovendien vertegenwoordigen zij allen andere 

ruimtelijk relevante aspecten en daaraan gekoppelde belangen. De overbrugging van 

belangenverschillen waar cultuurverschillen bestaan is een lastige kwestie. “Mensen zitten door 

opleiding, ervaring en positie in organisaties vast in specifieke denk- en handelingspatronen. 

Bovendien zijn de werelden waarin ze opereren geïnstitutionaliseerd, in de vorm van wet- en 

regelgeving, in politieke en bestuurlijke portefeuilles en beroepsverenigingen” (Puylaert & 

Werksma, 2011, p. 13). Op een wat hoger abstractieniveau blijken de belangen echter niet 

zozeer te verschillen.  
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ONDERGRONDTAAL EN BOVENGRONDTAAL 

Het beeld dat ontstaat is dat de actoren in het domein ondergrond geen aansluiting vinden met 

de actoren die aan ruimtelijke ordening doen, omdat zij elkaars ‘taal’ niet spreken. Actoren in het 

domein bovengrond lijken deze aansluiting wel meer te vinden. Wat is dan het verschil tussen 

deze ondergronddeskundigen en deze bovengronddeskundigen dat de ene groep actoren 

(bovengrond) wel aansluiting vindt en dat de andere groep actoren (ondergrond) minder 

aansluiting vindt in de ruimtelijke ordening? 

“Ondergronddeskundigen verplaatsen zich te weinig in de vraag hoe zij vanuit de ondergrond, als 

het gaat om de bovengrond, kwaliteit kunnen toevoegen” (H. Puylaert). “Ondergronddeskundigen 

moeten zich afvragen hoe zij hun kennis aan de belangen van de bovengronddeskundigen gaan 

hangen om samen een stapje verder te komen” (H. Werksma, persoonlijke communicatie, 5 

augustus 2011). “Ondergronddeskundigen moeten meer aangeven wat de mogelijkheden zijn en 

minder wat de beperkingen zijn” (H.J. Nijland, persoonlijke communicatie, 24 augustus 2011). “Je 

kan dus aangeven welke beperkingen er zijn, dat is negatief, en daaruit meegeven hoe je daarmee 

om kan gaan om ook kansen te benutten” (H. Bootsma, persoonlijke communicatie, 24 augustus 

2011). “Ondergronddeskundigen zouden de ondergrond beter op de kaart moeten zetten zodat de 

bovengronddeskundigen het snappen” (P. Kiela). “Bovengronddeskundigen willen juist een breed 

advies aangereikt krijgen. Ondergronddeskundigen moeten dus breder kijken en meer vanuit al 

hun kennis aanreiken” (W. Tijssen).  

Deze citaten bevestigen de stelling dat het besef dat de ondergrond ruimtelijke relevant is, 

afhankelijk is van dingen als communicatie, kennis, interpretatie en competenties. Zij spreken 

elkaars ‘taal’ niet of anders gesteld, de discoursen in het beleidsdomein bovengrond en 

ondergrond zijn ongelijksoortig.  

BIJDRAGE AAN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVE 

Op basis van het voorgaande kan ik stellen dat in het domein bovengrond en in het domein 

ondergrond, in ieder geval op de korte termijn, verschillende belangen centraal staan die 

onderling afgewogen zouden moeten worden. Deze onderlinge belangenafweging is iets dat 

kenmerkend is voor de ruimtelijke ordening en in het domein bovengrond maakt men deze 

afweging ook. In theorie leidt de afweging van alle ruimtelijk relevante aspecten tot de meeste 

gewenste ruimtelijke structuur. Deze structuur wordt met name zichtbaar aan de bovengrond 

maar is ook afhankelijk van de ondergrond en is van invloed op de ondergrond. Als ik dus spreek 

over bovengronddeskundigen heb ik het over mensen die denken vanuit het kader van de 

ruimtelijke ordening, de belangenafweging die in dat proces plaatsvindt. De 
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ondergronddeskundigen denken in mindere mate in dat kader en werken dus voor de 

bescherming en optimalisering van hun specifieke sectorbelang. Deze twee uitgangspunten zijn 

strijdig met elkaar terwijl op de lange termijn wel degelijk hetzelfde uitgangspunt centraal staat: 

de maatschappelijke opgave.   

“Besef dat alles wat je doet ergens anders op van invloed is, dat belangen met elkaar samenhangen. 

Dit kan door te verwijzen naar je maatschappelijke opgave, dat belang overstijgt de andere 

belangen” (R. Slager). “Uiteindelijk gaat het altijd om maatschappelijk relevante vraagstukken 

waar de domeinen bovengrond en ondergrond een oplossing voor kunnen bieden” (H. Werksma). 

“De maatschappelijke opgave in een gebied staat centraal en de planoloog moet rekening houden 

met alle belangen die in dat gebied spelen, vanuit de gegevenheid dat elk belang slechts een klein 

deel uitmaakt van het hele spel” (W. Tijssen). “Het resultaat daarvan moet iets zijn dat op de lange 

termijn houdbaar is: dat betekent dat het zowel te bekostigen is, mensen zich er prettig kunnen 

voelen en het verantwoord is” (R. Slager). “Het gaat om de economische belangen, de sociaal 

culturele belangen en de ecologische belangen. Die spelen zowel boven- als ondergronds, alleen 

boven de grond weten we dat allemaal maar onder de grond wordt dat veel minder herkend” (H. 

Werksma).  

Eerder is gesteld dat de overbrugging van belangenverschillen waar cultuurverschillen bestaan 

een lastige kwestie is. In feite verschillende belangen niet zozeer, als je ze op een hoger 

abstractieniveau schaalt. Door de geïnterviewden wordt dus benadrukt dat je de sectorbelangen 

in het kader van je gebiedsspecifieke maatschappelijke opgave moet plaatsen waarbij je een 

afweging maakt op basis van het duurzaamheidbeginsel: evenwicht tussen People, Plant en 

Profit. Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, het gebeurt in de praktijk niet altijd en door de 

geïnterviewden wordt vooral benadrukt dat bewustzijn hierin een belangrijke factor is. Dat 

bewustzijn of het bewustwordingsproces heeft zowel betrekking op het domein bovengrond en 

het domein ondergrond. In het domein bovengrond zou men bewuster moeten worden dat zij de 

ondergrond kunnen aanwenden als middel om een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke 

opgave. In het domein ondergrond zou men bewuster moeten worden dat hun referentiekader 

niet een specifiek sectorbelang of ondergrondkwaliteit is maar een maatschappelijke opgave; ze 

zouden bewuster moeten worden dat als zij serieus willen worden genomen in het ruimtelijke 

ordeningsproces niet met de hakken in het zand moeten staan maar moeten meedenken hoe zij 

vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijke opgave. Het is dus 

heel erg afhankelijk van personen en de competenties die zij hebben of iemand zich hiervan 

bewust is. 
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NAAR EEN GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL 

Het onderscheid tussen bovengrond en ondergrond zou niet relevant moeten zijn in de 

ruimtelijke ordening. Kijk je naar de Lagenbenadering dan zijn zij immers beide onderdeel van 

de ruimte die beïnvloed wordt middels ruimtelijke ordening en  beide zijn relevant in het kader 

van de een maatschappelijke opgave. 

“Het is een in elkaar overlopend systeem en ergens vanaf waar je die maaiveldgrens trekt, wat 

daaronder zit is de ondergrond. Welke taal krijgt dit in een ruimtelijk plan? Dat heb ik vertaald in 

dat we een driedimensionale opgave hebben, daarmee omzeil je het onderscheid. In die 

driedimensionale opgave wil je de sectorale thema’s hebben en het liefst een integrale interpretatie 

daarvan” (H. Bootsma). “Zoals we het in de bovengrond over ruimtelijke kwaliteiten hebben, 

hebben we het in de ondergrond over ondergrondkwaliteiten. Uiteindelijk zijn dat dezelfde 

belangen, want op een bepaald niveau gaat het om de economische belangen (economische 

waarde), sociaal culturele waarde en de ecologische waarden of belangen. Dat speelt zowel boven 

als onder de grond” (H. Werksma). “Voor mij als planoloog maakt het niet uit of het over de 

bovengrond of ondergrond gaat, planologie gaat over beide. Onze opgave is duurzame kwaliteit te 

realiseren in gebieden. In die uitdaging is het onderscheid tussen bovengrond en ondergrond niet 

relevant. Als je dat als vertrekpunt zou nemen dan zie je dat niet veel mensen datzelfde vertrekpunt 

hebben” (H. Puylaert). “Praat je over gebruik van de ondergrond, dan praat je over 

duurzaamheiddoelstellingen. Daarvoor moet je wel verbinding zoeken met andere doelen van een 

organisatie of een programma” (J. Mol). “Duurzaamheid betekent dat het te bekostigen is, de Profit 

kant. Mensen moeten zich prettig voelen, de People kant. Daarnaast moet het verantwoord zijn, de 

Planet kant. Uiteindelijk gaat het er om dat je die dingen bij elkaar afweegt. Misschien moet 

duurzaamheid wel als leidend principe in de ruimtelijke ordening worden gehanteerd” (R. Slager).  

In plaats van te spreken over bovengrondse en ondergrondse opgaven zou een driedimensionale 

opgave centraal moeten staan. Daarin is het onderscheid tussen bovengrond en ondergrond niet 

relevant. De koppeling is te maken doordat op een hoger abstractieniveau de belangen al 

hetzelfde zijn, uiteindelijk hebben we het over People, Planet en Profit. Bovendien zijn 

ruimtelijke kwaliteiten vertaalbaar richting ondergrondkwaliteiten, zo creëer je ook een 

verbinding. Verschillende uitgangspunten en concepten die gebruikt worden in de 

beleidsdomeinen kunnen wel met elkaar geïntegreerd worden.  

In hoeverre men bewust wordt van deze uitgangpunten is ook afhankelijk van de 

organisatorische aspecten, de dimensies actoren, hulpbronnen en spelregels. 
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5.3 ACTOREN 

In hoofdstuk 4 is gebleken dat er binnen het domein bovengrond en ondergrond verschillende 

actoren een rol spelen in het vormen van beleid en in beleidsprocessen. Tegelijkertijd gaat het 

voor een groot deel ook om dezelfde actoren: gemeenten, provincies, het rijk en de 

waterschappen. Deze organisaties zijn op een bepaalde manier georganiseerd waarin 

onderscheid wordt gemaakt in sectoren. De belangrijkste verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden binnen de ruimtelijke ordening liggen op het gemeentelijk niveau, daar wordt de 

afweging gemaakt tussen ruimtelijk relevante aspecten. Een belangrijke factor die naar voren is 

gekomen uit de interviews is de sectorale organisatie op verschillende overheidsniveaus en dan 

met name op gemeentelijk niveau. Deze sectorale organisatie kent twee vormen die beide 

nadelig van invloed zijn op de afstemming van bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke 

ordening. 

SECTORALE ORGANISATIE BELEIDSDOMEIN ONDERGROND 

Reeds is gebleken dat het beleidsdomein ondergrond is ontstaan vanuit een sectorale 

beleidspraktijk. Ondergrondkwaliteiten kennen een specifiek belang dat wordt nagestreefd 

vanuit een specifieke beleidssector. Ter illustratie: bodemkwaliteit is een ruimtelijk relevant 

aspect omdat deze van invloed kan zijn op de functietoekenning vanuit het ruimtelijke 

ordeningsproces. Vanuit de bodemsector speelt het belang om een schone bodem te hebben de 

belangrijkste rol. Dit belang wordt gerepresenteerd door een actor of coalitie met een 

milieukundige achtergrond, een bèta opleiding. Grondwaterkwantiteit is weer een ander 

ruimtelijk relevant aspect, met andere belangen daaraan gekoppeld, die weer worden geborgd 

vanuit een andere achtergrond. In de interviews wordt uitdrukkelijk aangegeven dat met name 

op gemeentelijk niveau, maar ook op provinciaal en rijksniveau, deze belangen sectoraal zijn 

georganiseerd. Dat wil zeggen dat, in overeenstemming met het onderscheid in sector- en 

facetplanning: “zo’n sector een concrete taakstelling (belang) heeft die vaak samenvalt met een 

departement of dienst van een departement”. Uit de interviews blijkt dat er veel verschillende 

diensten zijn die allen een taakstelling hebben ten aanzien van een of een aantal ruimtelijke 

relevante aspecten in de ondergrond. Dit zie je terug in doordat er op de overheidsniveaus 

onderscheid wordt gemaakt in een dienst/departement/afdeling bodem, water, (openbare) 

ruimte, groen, infrastructuur, beheer, etc.  

 “Ik denk dat het vakgebied bodem heel erg gefragmenteerd is. Dat iemand die zich met een 

bodemverontreiniging bezig houdt niet eens weet hoe het staat met de draagkracht van die bodem” 

(A. Oosterhoff). “Bodem is heel sectoraal, en je zult zien dat je die mensen ook nodig hebt. Je hebt 

sectorale mensen nodig, voor archeologie, voor verontreiniging, etc” (R. Slager). “Het is relatief 
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sectoraal en daar hoeft helemaal niets mis mee te zien, maar welk belang dienen we nu? We zijn 

maatschappelijke belangen aan het dienen en dat zie je zelden terug” (J. Mol). “Trek uit je sector, je 

hebt het niet over water op zich maar als onderdeel van de openbare ruimte” (T. Verhoeven). “Het 

zijn gewoon technische expertisen. De vraag is meer hoe je ze in gesprek kunt brengen, wat is daar 

een goede vorm voor?” (J. Mol). 

Opvallend aan deze citaten is dat de sectorale organisatie op zich zelf niet het grootste probleem 

is, het is meer het gebrek aan samenwerking en interactie tussen de verschillende sectoren die 

van invloed is op de afstemming tussen verschillende belangen. Toch helpt de sectorale 

organisatie niet ten aanzien van het afstemmingsvraagstuk, integendeel, het maakt de drempel 

om samen te werken juist groter. Het is dan ook noodzaak om de verschillende 

diensten/departementen/afdelingen met elkaar in gesprek te brengen en elkaars wederzijdse 

afhankelijkheid te leren kennen en interne coördinatie te bevorderen. Wat ook opvalt is dat 

sterk wordt gerelateerd aan de discoursen, aan de opleiding en achtergrond van de betreffende 

sectorale deskundigen. Dit sluit aan bij de veronderstelling dat beleid volgt uit praktijk en dat dit 

ook van invloed is op organisatorische kenmerken.   

SECTORALE ORGANISATIE BINNEN HET DOMEIN BOVENGROND 

Opvallend is dat in het domein bovengrond ook sprake is van een sectorale organisatie, maar 

binnen dit domein doen zich veel minder communicatie- en coördinatieproblemen voor. Want 

waar in de ondergrond verschillende beleidsthema’s worden onderscheiden kunnen er voor de 

bovengrond evengoed verschillende beleidsthema’s worden onderscheiden (wonen, werken, 

infrastructuur, etc.). Een belangrijk verschil ten opzichte van de sectorale organisatie in het 

domein ondergrond lijkt te zijn dat in het domein bovengrond veel meer sprake is van interne 

communicatie en coördinatie, dit sluit aan bij de stelling dat in het domein bovengrond veel 

sterker door ruimtelijke planning wordt getypeerd waarbij juist die onderlinge afweging van 

ruimtelijk relevante aspecten belangrijk is. Toch is zelfs binnen het domein bovengrond 

afstemming tussen de verschillende belangen problematisch, dat heeft onder andere met de 

complexiteit te maken die de ruimtelijke ordening eigen is, een kleine toelichting hierop.  

 “De complexiteit van de ruimtelijke ordening op theoretisch niveau: ik heb een gebied; daar speelt 

het beleid van de hogere overheden een rol; allerlei beleidsterreinen spelen een rol; de 

maatschappelijke omgeving speelt een rol en er zijn een aantal feitelijk situaties, kenmerken in het 

gebied. Deze moet ik allemaal wegen ten opzichte elkaar” (W. Tijssen). Deze complexiteit is 

natuurlijk geen excuus om de ondergrond niet in het proces te betrekken, want de ondergrond 

bevat nou eenmaal een heel scala aan ruimtelijk relevante aspecten waar rekening mee moet 

worden gehouden. “Het is wederzijds. De ruimtelijke ordenaar die dat hele proces organiseert 



 

48 
 

moet respect hebben voor alle belangen in het spel en het individuele belang zelf moet respect 

hebben voor de gegevenheid dat hij slechts als belang, als actor deel uitmaakt van dat proces” (W. 

Tijssen).  

Toch is de complexiteit van de ruimtelijke ordening wel benadrukt als een factor die een rol 

speelt in het afstemmingsvraagstuk. Bij de verschillende processtappen die in de ruimtelijke 

ordening worden doorlopen zijn namelijk ook allerlei verschillende deskundigen betrokken die 

ook met elkaar moeten communiceren en coördineren. De gevolgen hiervan zijn te relateren aan 

de probleemstelling die centraal staat in dit onderzoek: lange processen, hoge kosten en minder 

optimale uitkomsten.  

REORGANISATIES OP OVERHEIDSNIVEAU 

In het kader van de bezuinigingen en bestuurlijke problemen worden er veel reorganisaties 

doorgevoerd op de verschillende overheidsniveaus. Reorganisaties bieden kansen om 

coördinatie en afstemming te bevorderen doordat je afzonderlijke afdelingen, sectoren, dichter 

bij elkaar kan brengen om zo de sectorale organisatie te doorbreken. Met name in de Gemeente 

Assen heeft het simpelweg bij elkaar plaatsen van verschillende sectoren bijzonder gunstig 

gewerkt voor de afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening. Toch 

is er geen directe relatie te leggen: “Of dat nou komt door die kruisbestuiving bij ons op de kamer 

of dat het komt doordat het jonge mensen zijn die het vanuit de opleiding hebben meegekregen, dat 

weet ik niet zeker. Dat zou er allebei mee te maken kunnen hebben” (A. Oosterhoff). Een 

projectleider van de Gemeente Enschede benadrukte juist weer dat ondanks dat de 

verschillende sectoren bij elkaar waren geplaatst deze denkbeeldige kruisbestuiving niet 

plaatsvond. Ook in de Gemeente Tilburg probeert men organisatorisch een verbeterslag aan te 

brengen ten aanzien van het afstemmingsvraagstuk door middel van ketenintegratie, die keten 

bevat het hele ruimtelijke ordeningsproces van visie naar resultaat, van a tot z. “De nieuwe 

structuur is goed om die integratie tot stand te brengen, maar uiteindelijk is het afhankelijk van de 

rolopvatting van de individuele personen in die structuur en die processen of het daadwerkelijk lukt 

” (W. Tijssen). 

Dus ten aanzien van de sectorale reorganisatie die heerst binnen de verschillende 

overheidsniveaus biedt een reorganisatie wel mogelijkheden zijn om afstemming in en tussen 

het domein bovengrond en domein ondergrond te bevorderen. Toch blijkt de rolopvatting of het 

discoursaspect doorslaggevend of integratie, afstemming tussen bovengrond en ondergrond in 

de ruimtelijke ordening, van verschillende sectoren tot stand komt.  
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5.4 HULPBRONNEN 

In hoofdstuk 4 is gebleken dat de actoren in het domein bovengrond en het domein ondergrond, 

de verschillende sectoren daarin, beschikken over allerlei hulpbronnen om hun belangen te 

borgen. In het domein ondergrond is met name veel inhoudelijke deskundigheid aanwezig ten 

aanzien van de ondergrondse thema’s en belangen. Het domein bovengrond beschikt naast 

sectorale deskundigheid over de bovengrondse thema’s en belangen ook deskundigheid over het 

organiseren van processen van ruimtelijke ordening. Dit sluit aan bij het onderscheid tussen 

gamma en bèta onder het discoursaspect. Daarnaast beschikt men over een heel scala aan 

strategische en operationele planvormen waarin beleid wordt vastgelegd en wordt opgenomen 

hoe het beleid tot uitvoering wordt gebracht. De verschillende sectoren beschikken ook nog over 

allerlei instrumenten die zij kunnen aanwenden om iets af te dwingen of tegen te houden. Een 

eerste factor die ten nadele blijkt te werken voor het afstemmingsvraagstuk is gerelateerd aan 

de deskundigheid en de kennisvraag- en aanbod die daaraan gekoppeld is.  

KENNISINFRASTRUCTUUR 

Het beleidsdomein bovengrond en het beleidsdomein ondergrond kennen allebei een behoorlijk 

specifieke vraag en aanbod van kennis. Dit wordt mede verklaard vanuit die discoursdimensie, 

het onderscheid tussen het bèta- en gamma-component duidt een onderscheid aan in twee 

soorten kennis. Het aanbod en de vraag vanuit de bèta kant is heel erg technisch-inhoudelijk en 

het aanbod en de vraag vanuit de gamma kant is daarnaast ook veel meer gericht op 

maatschappelijke processen. Het aanbod van kennis vanuit het domein ondergrond sluit als 

gevolg hiervan niet aan bij de vraag naar kennis vanuit het domein bovengrond en de ruimtelijke 

ordening.  

“Er is een verschil tussen data en informatie over de ondergrond. Voor ruimtelijke ordening gaat 

het om het laatste, en die voldoet niet. Voor veel bodemdeskundigen gaat het om het eerste, en 

speelt data verzamelen alleen op projectbasis” (K. Cohen, persoonlijke communicatie, 26 

september 2011). Data over beleidsthema’s in de ondergrond worden sectoraal verzameld en 

hiertussen bevindt weinig afstemming. De vertaalslag van data naar informatie vindt maar af en 

toe plaats en is vaak weer iets voor een andere deskundige en vindt plaats in een ander project. 

Er ontstaan ook problemen door de aard van de data: “De bovengronddata, aan het oppervlak, is 

nog wel aardig toetsbaar. Ondergronddata is echter zeer moeilijk toetsbaar” (K. Cohen). Het 

totaalbeeld aan data (over geologische lagen, verontreinigpluimen in het grondwater, 

temperatuurverdeling, bodemleven, grondwaterstroming, oude funderingen, permanent of 

tijdelijke diepwanden die als belemmerende schotten in watervoerende lagen staan, 

invloedssferen van WKO’s in hun huidige werking in plaats van volgens oorspronkelijk ontwerp, 
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nieuw aangelegde kelders per kadastraal perceel, etc) dat we hebben over de ondergrond is 

voor een veel groter deel, dan door beleidsmakers en versnipperde bodemdeskundigen 

gerealiseerd wordt, gebaseerd op interpretatie door diverse bodemdeskundigen. 

De oorzaak achter deze problematiek ligt voor een deel ook in het onderscheid tussen de 

technische component van het domein ondergrond en de proces component van het domein 

bovengrond. De data waar in het domein ondergrond over wordt gesproken is steeds meer als 

iets technisch gezien, een zaak voor ingenieurs. Als er iets mist verzamel je dat er in de loop van 

het project wel bij. Het blijkt heel moeilijk om informatie over de ondergrond compleet en 

actueel te houden. In het domein bovengrond is juist een sterke behoefte aan informatie vooraan 

in het proces. Dit spanningsveld speelt zich af in een context van steeds complexere projecten in 

drukke stedelijke gebieden waar van alles tegelijk moet en de historie van gebruik van de 

ondergrond lang is. Bovendien moet de informatie steeds vroeger in het proces exacter zijn. Er 

gebeurt een hoop in de ondergrond bij de uitvoering van allerlei projecten aan data verzamelen 

en deze data wordt vaak slechts voor één doeleinde gebruikt, vervolgens vergeten en de nieuwe 

informatie over de ondergrond wordt dan niet bijgehouden. Dit komt ook weer doordat de data 

verzameling plaatsvindt in een project dat uit moet binnen een budget en is uitbesteed aan een 

uitvoerende partij.  

“Mijn idee is dit te doorbreken door ‘Informatie’ en ‘Data’ over de ondergrond te emanciperen. Ze 

moet op een andere plaats in het proces, project, of plancyclus, op gelijke voet met andere 

aandachtstrekkers” (K. Cohen). Informatie moet ingebracht worden aan het begin van het proces. 

Daarbij moet de informatie, op basis van nieuwe data, actueel worden gehouden. “Ik denk dat dit 

het best door een onderdeel binnen de gemeente gedaan kan worden, want daar lopen 

informatiestromen en wensen nu al door en langs elkaar. Daar hoeft slechts gestroomlijnd te 

worden en een persoon verantwoordelijk te worden gemaakt die deze stromen van vraag en 

aanbod naar ondergrondinformatie regisseert” (K. Cohen). 

RUIMTELIJKE PLANNEN ALS AFWEGINGSKADER VOOR ONDERGROND 

Het ambtelijk apparaat van de ruimtelijke ordening (de verschillende overheidslagen) oefent 

formele regulerende bevoegdheden uit via de nationale, provinciale en gemeentelijke 

structuurvisies en het gemeentelijk bestemmingsplan, volgende de traditionele planologische 

grondslag van eerst bestemmen, daarna inrichten en tenslotte beheren (Hidding & Vlist, 2009). 

Volgens het principe van ‘een goede ruimtelijke ordening’ zijn dergelijke ruimtelijke plannen 

tevens de kaders waarbinnen de belangenafweging wordt vormgegeven en vastgelegd. Ten 

aanzien van ruimtelijke plannen doet zich een spanningsveld voor die inherent is aan de 

ruimtelijke ordening: het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid. Dit 
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spanningsveld valt te relateren aan de moeilijkheden die er zijn om claims op de ruimte uit het 

domein ondergrond vast te leggen in ruimtelijke plannen. Claims op de ruimte uit het domein 

bovengrond worden al decennia lang afgewogen en vastgelegd in ruimtelijke plannen, pas heel 

recent probeert men afstemming te vinden vanuit het domein ondergrond op deze ruimtelijke 

plannen en worden dus visies opgesteld voor de ondergrond.  

Het spanningsveld tussen rechtszekerheid en flexibiliteit laat zich als volgt beschrijven in de 

literatuur (Buuren et al., 2010, p. 6): Ruimtelijke plannen, in het bijzonder bestemmingsplannen, 

moeten enerzijds zekerheid bieden aan de grondeigenaar of grondgebruiker over de vraag welk 

gebruik hij van zijn grond zal mogen maken en of, en zo ja voor welke doeleinden, hij zijn grond 

zal mogen bebouwen. Ook derden (omwonenden) wensen rechtszekerheid. Aan de andere kant 

moeten plannen ook ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen en voor initiatieven van 

grondgebruikers of van de overheid. Uit de interviews is gebleken dat ruimtelijke plannen, in het 

bijzonder bestemmingsplannen, een te technisch en juridisch toetsingskader zijn geworden.  

“Een bestemmingsplan is tegenwoordig vooral een technisch plan dat de basis vormt om 

vergunningsaanvragen aan te toetsen en fungeert minder als integratie- en afstemmingskader 

voor alle activiteiten en doelen die enigermate ruimtelijke relevantie hebben” (C. Nauta). 

“Bovengronds is de ruimtelijke ordening sterk gericht op rechtszekerheid en biedt een 

bestemmingsplan juridische waarborging. Ondergronds is het tegenovergestelde aan de hand en 

bijna niets vastgelegd, dus wil je daar paradoxaal genoeg een tegenovergestelde beweging” (H. 

Werksma). “Ik ben tegen het ondergrondse bestemmingsplan omdat het bestemmingsplan een 

juridisch instrument is geworden met hele harde grenzen en duidelijke regels over wat je wel en 

niet mag doen. Dat kan niet voor de ondergrond omdat deze veel abstracter is en zich veel meer 

beweegt. Het zou gewenster zijn om te denken vanuit een doelstelling over wat we willen met de 

ondergrond en de doorwerking hiervan vast te leggen in een structuurvisie” (R. Slager).  

De opvatting onder de geïnterviewden is dat het bestemmingsplan teveel rechtszekerheid biedt 

en te weinig flexibiliteit. Zou je ondergrondse thema’s en aspecten willen borgen in een 

bestemmingsplan dan moet de nadruk veel meer op flexibiliteit liggen omdat de ondergrond 

zich niet zo makkelijk laat indelen in bestemmingen of aan de hand van perceelsgrenzen. Met 

name de structuurvisie blijkt een bruikbaar ruimtelijk planvorm om doelstellingen in vast te 

leggen, ook al biedt de structuurvisie minder juridische waarborgen dan een bestemmingsplan. 

De ondergrond kent een andere aard dan de bovengrond en een andere tijdschaal waardoor het 

zich veel moeilijker laat beïnvloeden en organiseren.  
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HUMAN RESOURCES 

De rol van human resources, of competenties, wordt door bijna alle geïnterviewden benadrukt. 

Het bewustzijn dat eigenlijk een maatschappelijke opgave centraal staat en dat je hiervoor 

wederzijds van elkaar afhankelijk bent is persoonsafhankelijk. Competenties zijn dan ook 

persoonsafhankelijk en benadrukt het feit dat ruimtelijke ordening mensenwerk is.  

“Competenties zijn belangrijk want ze bepalen het eindresultaat” (C. Nauta). “Je komt niet verder 

als je elkaar niet optimaal weet te benutten, dat wordt sterk onderschat” (H. Puylaert). 

“Competenties zijn ongelooflijk belangrijk in een proces. Het gaat om de kennissen die je hebt in 

zo’n proces. Bodemdeskundigen proberen primair te sturen op inhoud omdat ze daar veel kennis 

van hebben, de invloed daarvan op het proces is maar beperkt” (H. Werksma). “Het heeft met 

competenties en het organisatiemodel te maken, dus mens en organisatie” (J. Mol). 

Welke competenties blijken belangrijk uit de interviews? 

“Slechts enkelen zijn geschikt als generalist die integraal kan denken en afwegen. Dat vereist brede 

kennis, buiten je sector te kunnen denken, strategisch inzicht, sociale vaardigheden en 

gemeenschappelijk taalgebruik” (C. Nauta). “Het is belangrijk om elkaar te informeren en op de 

hoogte te houden, dit moet onderdeel van je werk zijn” (D. Wagenar, persoonlijke communicatie, 1 

augustus 2011). “Belangrijke competenties zijn om wederzijdse afhankelijkheid te leren kennen, te 

kunnen luisteren naar iemand en dit te plaatsen. Vraag je af hoe je jou kennis aan een ander zijn 

belangen kan hangen om samen een stapje verder te komen, een win-win mentaliteit is belangrijk” 

(H. Werksma). “Er zijn mensen nodig die de verbindende schakel zijn tussen de sectorale aspecten. 

Als sectoraal denken een competentie is dan moet hij die in ieder geval niet hebben. Een generalist 

moet een open vizier hebben en kunnen stimuleren, prikkelen en creatief zijn. De vraag is of je dat 

allemaal zelf moet doen of dat je ervoor moet zorgen dat die mensen bij elkaar komen”  (R. Slager). 

“Men moet van een paar dingen bewust zijn: ten eerste: Planologie of ruimtelijke ordening is een 

bouwdoos. Ten tweede: Er is sprake van interdependentie tussen alle sectoren. Ten derde: als je nee 

blijft verkopen dan mag je wel gelijk krijgen, maar gelijk hebben? Je krijgt een stand-still beginsel. 

Ten vierde: Het besef dat je slechts een klein deel uitmaakt van het grote geheel, het proces” (W. 

Tijssen). 

Afstemming en integratie tussen sectoren vergt dus bepaalde competenties, human resources. In 

het domein bovengrond is het meestal een planoloog die deze afstemming en integratie probeert 

te organiseren. In het domein ondergrond zijn mensen nodig die de verbinding kunnen leggen 

tussen de sectoraal georganiseerde beleidsthema’s, voor deze mensen zijn een aantal 

basisprincipes belangrijk, zoals:  wederzijdse afhankelijkheid (her)kennen, een 
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gemeenschappelijke taal spreken, onderhandelingsvaardigheden, organisatorische en 

bestuurlijke sensitiviteit. Het moet iemand zijn met een open blik, die een heleboel laat 

binnenkomen zonder af te wijzen. Daarbij is het belangrijk om te stimuleren, te prikkelen en 

creatief te zijn. Juist omdat je niet alleen in het proces zit zijn ook communicatie, processturing 

en daadkracht belangrijk. In het specifiek voor het domein ondergrond, waarvan ik heb gesteld 

dat daar vooral technisch inhoudelijk expertisen zitten die de eigen sectorbelangen nastreven, 

zijn een aantal competenties belangrijk: Buiten je sector kunnen denken; niet primair sturen op 

inhoud, tolerantie kennen naar andere belangen, flexibel zijn en niet met je hakken in het zand 

gaan staan. 

KWALITEITSNORMEN 

Een belangrijk machtsinstrument in het beleidsdomein ondergrond om de sectorale 

beleidsdoelen te behalen is de beschikking over wettelijk te handhaven kwaliteitsnormen. Deze 

kwaliteitsnormen zijn veelal kwantitatief en kaderstellend van aard, in tegenstelling tot de 

ruimtelijke kwaliteit in beleidsdomein bovengrond, het beleidsdomein bovengrond streeft naar 

een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit per saldo. Met name milieuaspecten worden 

gewaarborgd middels bepaalde milieukwaliteitseisen, zoals bodemkwaliteit of 

grondwaterkwaliteit. Deze kwaliteitsnormen vormen vaak de basis van zogenaamde 

milieu/ruimte-conflicten of ondergrond/bovengrond-conflicten (zie hoofdstuk 4.5), als niet aan 

bepaalde milieukwaliteitseisen wordt voldaan wordt daarmee een ruimtelijke ontwikkeling 

geblokkeerd (de Roo, 1996, p. 13). Dit instrumentarium is een belangrijke hulpbron voor de 

sectoren om hun belangen te borgen. Al wordt de toepassing hiervan niet altijd als gewenst 

beschouwd. 

“Een ruimtelijk ordenaar heeft er een hekel aan als hij geconfronteerd wordt met 

kwaliteitsnormen. De kwaliteitsnormen beperken de speelruimte die een ruimtelijk ordenaar nodig 

heeft om te kunnen afwegen. Op het moment dat je een norm krijgt opgelegd dan kun je niet meer 

afwegen” (W. Tijssen). Dit citaat komt van een ruimtelijk ordenaar, het volgende citaat komt van 

iemand uit de milieuhoek: “Milieubelangen worden nog wel eens afgedwongen door normstelling 

en harde voorwaarden. Juist deze harde voorwaarden kunnen we afdwingen, zachte voorwaarden 

worden meestal van tafel geveegd” (H.J. Nijland). 

Deze twee citaten illustreren het spanningsveld tussen bovengrond en ondergrond, en tussen 

ruimtelijke planning en milieuplanning. Een oplossingsrichting voor dit spanningsveld kan 

gevonden worden in de stad- en milieubenadering: “De stad- en milieubenadering gaat ervan uit 

dat milieu altijd een probleem schijnt te zijn in ruimtelijke planvorming, maar dat milieu geen 

probleem hoeft te zijn. Allereerst moeten we ervan uitgaan dat milieu van meet af aan wordt 
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betrokken in de ruimtelijke planvorming, als dat niet past moet gebruik worden gemaakt van 

wettelijke mogelijkheden, als het dan nog niet past dan mag je afwijken van de norm die daarvoor 

staat” (W. Tijssen).  

Uit een evaluatie van de stad- en milieubenadering komen drie aanbevelingen voort voor de 

verbetering van de integrale gebiedsgerichte aanpak. Deze aanbevelingen hebben betrekking op 

inhoudelijke en organisatorische aspecten bij gemeenten (Laak, 2008, p. 37): “Voor het 

doorbreken van de verkokering tussen sectoren kan een strategische visie, bijvoorbeeld in de 

vorm van een structuurplan, met voor specifieke gebieden een nadere aanduiding van de 

gewenste milieukwaliteiten een hulpmiddel zijn. Daarnaast is de sectorale en vakinhoudelijke 

instelling van het bestuur en de gemeentelijke organisatie een belemmering voor integrale 

planvorming. Dit heeft ook zijn weerslag op de cultuur binnen de gemeentelijke organisatie. De 

integrale gebiedsgericht aanpak vraagt om een centrale bestuurlijke aansturing, bijvoorbeeld 

door de aanwijzing van een projectwethouder. De bij stad- en milieubenadering betrokken 

beleidsterreinen behoren vaak tot de portefeuilles van verschillende wethouders. Ook dit doet 

de integrale gebiedsgerichte aanpak meer aansprak op generalistische en afwegende 

capaciteiten van projectleiders en beleidsmedewerkers”. Deze aanbevelingen sluiten aan bij 

mijn bevindingen over ruimtelijke plannen, sectorale organisatie (zowel binnen dimensies 

actoren, hulpmiddelen en spelregels) en competenties.  
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5.5 SPELREGELS 

Afstemmen van spelregels gaat om afstemmen van vooral de formele en ook de informele regels 

die van invloed zijn op de vorm van beleid en de organisatie van beleidsprocessen. In deze 

paragraaf worden de factoren besproken die succes en falen van deze afstemming tussen 

formele en informele regels bepalen.  

SECTORALE WETGEVING 

Wat betreft de formele spelregels spelen er in het domein bovengrond en in het domein 

ondergrond verschillende wettelijke kaders een rol. In hoofdstuk 4 zijn een aantal van deze 

wettelijke kaders al benoemd. Uit de interviews komen verschillende standpunten naar voren 

met betrekking tot de verschillende wettelijke kaders die betrekking hebben op bovengrond, 

ondergrond en ruimtelijke ordening. Over het algemeen is men niet tevreden met de huidige 

situatie, op een enkele uitzondering daar.  

“Je zou kunnen stellen dat bovengronds teveel is geregeld en ondergronds te weinig is geregeld. 

Maar ga alsjeblieft niet alles helemaal vastleggen, want ik zou niet wensen dat er meer wet- en 

regelgeving komt, maar juist minder” (H. Werksma). “Het zijn allemaal sectorwetten en dat is 

altijd verkeerd. In de verschillende kaders zitten wel koppelartikelen die opmaat bieden voor 

combinaties, maar in de praktijk combineert men nauwelijks. Er kunnen dus zeker versterkingen 

worden aangebracht tot integratie” (P. Kiela). “Een belemmering is vooral, en dan praat ik vanuit 

gebiedsontwikkeling van een ruimtelijk ordenaar, dat we veels te veel wetgeving hebben. Elke wet 

is ontstaan vanuit een legitiem doel, maar bij een gebiedsontwikkeling komen ze samen en dat leidt 

tot problemen” (R. Slager). Hieruit blijkt dat vooral wordt gepleit voor minder wetgeving, want 

het huidige stelsel is sectoraal georganiseerd en leidt tot problemen bij gebiedsontwikkeling. 

Toch wordt er ook gepleit voor meer wetgeving, om zwakke belangen te emanciperen: “We 

hebben onvoldoende wetgeving voor bodem, groen en openbare ruimte. Die zou je eigenlijk moeten 

hebben want dan heb je een ‘stok achter de deur’” (H.J. Nijland).  

Een opvallende ontwikkeling in dit kader is de komst van een nieuwe omgevingswet. In 2014 

moet een nieuwe omgevingswet in werking treden (Rijksoverheid, 2011a, p. 5). “Het 

omgevingsrecht bestaat uit het geheel aan wet- en regelgeving in het domein van de fysieke 

leefomgeving. Het omgevingsrecht bevat de spelregels voor de ontwikkeling en het beheer van 

onze omgeving. Deze spelregels hebben een nauwe relatie met de gedragingen rond activiteiten 

in de leefomgeving en met de cultuur die daaromheen is ontstaan. Het omgevingsrecht is 

gaandeweg uitgegroeid tot een divers en complex geheel aan wettelijke kaders. Steeds sterker 

klinkt de roep om vereenvoudiging van het omgevingsrecht” (Rijksoverheid, 2011b, p. 3). Uit de 
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interviews blijkt deze roep om vereenvoudiging gerechtvaardigd te zijn. Het merendeel van de 

ervaren knelpunten in het omgevingsrecht heeft te maken met twee hoofdproblemen, die beiden 

door de interviews zijn benadrukt. Enerzijds is dit complexe en versnipperde regelgeving die als 

gevolg heeft dat het omgevingsrecht onoverzichtelijk, onvoorspelbaar en onvoldoende 

samenhangend is. Anderzijds is dit de onbalans tussen zekerheid en dynamiek, of 

rechtszekerheid en flexibiliteit. Het gevolg hiervan is slepende besluitvormingsprocessen, hoge 

onderzoekslasten, gedetailleerde plannen, normen en voorschriften en weinig ruimte voor 

politieke sturing, eigen verantwoordelijkheid en innovatie (Rijksoverheid, 2011b, p. 7). Ook 

procesregels kunnen belangrijk zijn. 

PROCESREGELS 

In een aantal interviews is benadrukt dat er te weinig tijd wordt besteed aan de verkenningsfase 

en de beheerfase van het ruimtelijke ordening proces. Als gevolg hiervan lijkt te weinig aandacht 

worden besteed om alle ruimtelijke relevante aspecten mee te nemen en wordt de beheerfase, 

die voor de ondergrond heel belangrijk is, vergeten.  

“In de wereld van gebiedsontwikkeling of planologie geldt in zijn algemeenheid dat men onder de 

noemer van haast of spoed van bestuurders heel weinig tijd besteed aan de verkenningsfase. Met de 

beheerfase wordt helemaal weinig rekening gehouden en daar wordt je vanuit het beleidsdomein 

ondergrond op afgerekend, dat zie ik in de praktijk veel gebeuren. De kop en de staart krijgen in 

hun algemeenheid dus veel te weinig” (H. Werksma). Dit is conform een aantal adviezen van de 

commissie Elverding. “Betrek je de ondergrond vroeg genoeg in het proces dan kun je rekening 

houden met een negatief standpunt. Je hebt een onderhandelbare nee” (W. Tijssen). “Je moet alles 

aan de voorkant van het proces met elkaar confronteren, want dan krijg je optimale 

samenwerking” (P. Kiela). “Door de economische crisis zijn veel processen vertraagd en is de druk 

minder. De druk die minder is zorgt ervoor dat ze breder kunnen kijken dan wat ze alleen moeten 

doen” (T. Verhoeven). Ik denk dat als je vroeg in een proces alle aspecten die als kans of bedreiging 

een rol kunnen spelen goed in beeld brengt je veel winst kunt boeken. Dan gaat het toch nog over de 

vraag hoe organiseer je een proces en hoe zorg je dat mensen en belangen samenkomen? 

Gebiedsontwikkeling-trajecten worden toch nog veelal gedomineerd door bovengronddeskundigen 

(H. Puylaert). 

Met name door meer aandacht te besteden aan de kop van het proces, de verkenningsfase, zou 

een bijdrage kunnen worden geleverd aan een ‘goede ruimtelijke ordening’. Tijdens een 

regiobijeenkomst over de omgevingswet werd duidelijk dat adviezen van de commissie 

Elverding worden overgenomen in de nieuwe omgevingswet. De Elverding-aanpak brengt in 

ieder geval een aantal procesregels met zich mee (Rijksoverheid, 2010, p. 6): “Koppel in de Wet 
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ruimtelijke ordening een snellere uitvoeringsfase aan het doorlopen hebben van een brede 

verkenning”. Een aanpassing van het besluitvormingsproces leidt namelijk tot een aantal 

praktische aanpassingen in wet- en regelgeving (Comissie-Elverding, 2008, p. 22). Ik beperk mij 

hier tot de duiding dat de verkenningsfase meer aandacht verdiend en dat dit mogelijk een 

positieve bijdrage levert aan de afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke 

ordening. Een ander procesinstrument dat de rol van de ondergrond in de ruimtelijke ordening 

kan stimuleren is zoiets als een watertoets, alleen dan voor de ondergrond.  

WETTELIJK VERPLICHTE ‘ONDERGROND’-TOETS 

In de interviews is de vraag naar voren gekomen hoe de ondergrond als ordenend principe kan 

worden gehanteerd. Hierbij is verwezen naar water als ordenend principe en de watertoets. Het 

doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstelling expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante 

ruimtelijke plannen en besluiten. Zo is de gedachte ontstaan van een ondergrondtoets, dat als 

doel zou kunnen hebben om te waarborgen dat de ondergrondkwaliteiten expliciet en op 

evenwichtige wijze  in beschouwing worden genomen bij ruimtelijke plannen en besluiten. De 

meningen zijn hierover verdeeld. 

“Ik denk dat zoiets als de watertoets, maar dan voor bodem, wel zou werken” (D. Wagenar). “In het 

bestemmingsplan zit een verplichte waterparagraaf aan de hand van de watertoets. Je zou kunnen 

redeneren dat we de Wro kunnen verrijken met een verplichte ondergrondparagraaf. Of je 

combineert die met elkaar. In die zin kun je versterking aanbrengen tot integratie (P. Kiela). “Het is 

een gevecht wat betreft de watertoets en een eventuele verbreding naar bodem. Bij de watertoets 

wordt nu wel rekening gehouden met de harde voorwaarden, maar de zachte voorwaarden worden 

van tafel geveegd. Bodem moet meer een ordenend principe worden want de ondergrond is 

bepalend voor de bovengrond” (H.J. Nijland). “Watertoets is een slecht gekozen woord, want het 

was geen toets. Het draait om het watertoetsproces, vroegtijdig water in beeld brengen bij andere 

sectoren, met name de ruimtelijke ordening. Waar ik eigenlijk heen wil sturen is een klimaattoets 

zoals wij dat hier noemen, waarbij het uitgangspunt is dat het duurzaam moet zijn: het moet 

klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen aankunnen” (T. Verhoeven). 

Het idee van de watertoets lijkt aan te spreken, maar men is ook sceptisch over de vorm van het 

instrument en dat heeft onder andere met de naam te maken en de wijze waarop het wordt 

toegepast.  

“Ik heb een hekel aan het woord toetsen omdat je dan al achteraf bezig bent. In de beginfase zul je 

het misschien nodig hebben om te kijken of het goed meegenomen is. Liever zou ik zien dat het 
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aspect van begin af aan mee wordt genomen, samen met alle andere aspecten. Het is een integraal 

gebiedsontwerp: per gebied moet je kijken wat je daar nodig hebt, welke aspecten er spelen en die 

moet je benoemen. (R. Slager). “Op het moment dat de watertoets normatief is, hoef ik hem niet. 

Dat zie je echter wel vaak gebeuren. En dat hangt helemaal samen met een ander gegeven, de 

watertoets wordt uitgevoerd door waterschappen, dat zijn normatieve mensen” (W. Tijssen). “De 

watertoets is een redelijk beperkt instrument, het wordt met ogenkleppen op gebruikt. Uiteindelijk 

wat je wil dat gaat plaatsvinden is dat je met bestuurlijke arrangementen samen gaat bepalen als 

verschillende overheden hoe je en gebied gaat aanpakken of hoe je een stukje gebiedsontwikkeling 

gaat doen. Dan is een watertoets of ondergrondtoets niet meer nodig” (J. Mol).  

De meningen zijn dus verdeeld. Uit de evaluatie van de watertoets blijkt ook dat het gewenste 

doel van de watertoets moeilijk uit de verf komt: “Het is vooral het proces van vroegtijdige 

interactie waarin de watertoets zijn meerwaarde in de doorwerking beoogt te ontlenen. Die 

komt nog te weinig uit de verf. Wateraspecten worden niet of nauwelijks meegenomen in het 

kader van de locatieafweging van stedelijke ontwikkelingen, zo blijkt uit de eerst evaluatie” 

(Vlist & Dijk, 2009, p. 133). Uit een aantal interviews blijkt een roep om versterking van de 

watertoets in juridische zin, maar deze zou geen afbreuk mogen doen aan de kracht van het 

vroegtijdige interactieve proces tussen waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars (Vlist & Dijk, 

2009, p. 139). Op basis van de ervaringen met de watertoets zou dus een afweging gemaakt 

kunnen worden om voor de ondergrond iets gelijkwaardig te ontwikkelen en juridisch vast te 

leggen. Houdt daarbij echter wel rekening met de reeds geleerde lessen uit de watertoets en het 

oorspronkelijk beoogde doel, want de wijze waarop de watertoets nu veel wordt toegepast 

wordt in ieder geval vanuit ruimtelijk ordening perspectief niet altijd als gewenst beschouwd.  
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5.6 AFSTEMMING TUSSEN BOVENGROND EN ONDERGROND  
Op basis van de interviews en de analyse hiervan zijn een aantal afstemmingsfactoren 

geïdentificeerd die van invloed zijn op de afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de 

ruimtelijke ordening. Deze factoren zijn onderverdeeld naar gelang zij betrekking hebben op 

discoursen, actoren, hulpbronnen of spelregels. 

DISCOURSEN 

 De ondergrond is wel degelijk een ruimtelijk relevant aspect, dat wordt zo gesteld in 

beleid en blijkt ook uit de interviews. Toch wordt de ondergrond nog maar weinig 

betrokken in de ruimtelijke ordening. Ervan uitgaande dat ruimtelijke ordening een 

afweging betreft tussen alle ruimtelijke relevante aspecten zou je kunnen afvragen of de 

ondergrond als zodanig en de beleidsthema’s die daaronder vallen wel als ruimtelijk 

relevant worden beschouwd. Dat de ondergrond nog maar beperkt als ruimtelijke 

relevant aspect wordt beschouwd in de ruimtelijke ordening kan verklaard worden 

vanuit de gedachte dat men in het beleidsdomein ondergrond deze ruimtelijke relevantie 

niet duidelijk weet te vertalen en communiceren naar de ruimtelijke ordening.  

 Het communicatieprobleem tussen de beleidsdomeinen kan verklaard worden vanuit de 

achtergrond en opleiding van de actoren. In beide gevallen is er sprake van specialisten 

op verschillende thema’s. Opvallend is wel dat in het beleidsdomein bovengrond veel 

meer procesmatige γ-component (gamma) aanwezig is en in het beleidsdomein 

ondergrond het inhoudelijke β-component (bèta). Het lijkt erop dat zij moeite hebben 

elkaars taal te begrijpen. 

 Deze verschillen in achtergrond en opleiding hebben tot gevolg dat de actoren in het 

beleidsdomein bovengrond en het beleidsdomein ondergrond een andere taal spreken. 

Waar men voor ruimtelijke ordening vooral wil horen wat de mogelijkheden zijn, wordt 

vanuit het beleidsdomein ondergrond vooral aangegeven wat de onmogelijkheden zijn. 

Ten behoeven van de afweging die in het kader van een goede ruimtelijke ordening 

gemaakt moet worden is een breed en duidelijk advies gewenst. Vanuit de ondergrond 

volgt echter vaak een specifiek, gedetailleerd en technisch advies waarin de nadruk ligt 

op beperkingen en onmogelijkheden. Deze twee ‘talen’ en uitgangspunten passen niet bij 

elkaar. 

 Deze communicatieproblemen en taalverschillen worden ook verklaard vanuit de 

verschillende uitgangspunten die centraal staan in het beleidsdomein bovengrond en 

ondergrond. Bovengronds staat vooral ruimtelijke ontwikkeling centraal terwijl 

ondergronds bescherming van bepaalde ruimtelijke aspecten centraal staat. Op een iets 

hoger abstractieniveau verschillende de belangen echter niet zozeer en zou een 
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maatschappelijke opgave centraal moeten staan. Bovengronds zou men bewust moeten 

worden dat zij de ondergrond kunnen aanwenden om maatschappelijke opgaven te 

behalen en ondergronds zouden ze moeten beseffen dat de maatschappelijke opgave 

bovengronds zit en dat zij hier dus bij moeten aanhaken.  

 Door een meer gemeenschappelijke taal te spreken worden bovengrond en ondergrond 

wellicht niet langer als twee losstaande werelden gezien. Het onderscheid tussen 

bovengrond en ondergrond is niet relevant als we spreken over een driedimensionale 

opgave. Ruimtelijke kwaliteiten (bovengrond) en ondergrondkwaliteiten kunnen aan 

elkaar gekoppeld, zodat duurzame ruimtelijke ontwikkeling als gemeenschappelijk 

uitgangspunt centraal staat.  

ACTOREN 

 Een belangrijke factor die negatief van invloed is op de afstemming tussen bovengrond 

en ondergrond in de ruimtelijke ordening is de sectorale organisatie binnen 

verschillende overheidsniveaus. Met name bij de beleidsthema’s die vallen onder het 

beleidsdomein ondergrond heeft dit tot gevolg dat er weinig interactie en samenwerking 

is tussen deze actoren. De beleidsthema’s zijn verdeeld over verschillende afdelingen, 

departementen of diensten van een departement. Het gevolg van deze sectorale 

organisatie is dat binnen het beleidsdomein ondergrond zelf al weinig sprake is van 

afstemming. 

 In het beleidsdomein bovengrond zijn evenals in het beleidsdomein ondergrond veel 

beleidsthema’s die een rol spelen. Binnen het beleidsdomein bovengrond heerst evenals 

in het beleidsdomein ondergrond een vorm van sectorale organisatie. In tegenstelling tot 

bij het beleidsdomein ondergrond zijn deze sectoren echter minder afzonderlijk van 

elkaar. In feite wordt er tussen de bovengrondse beleidsthema’s wel meer afgestemd. Dit 

resultaat ondersteunt mijn verwachting dat in het beleidsdomein bovengrond regie is 

vanuit ruimtelijke ordening. In het beleidsdomein bovengrond is de facetplanning 

waarin ruimtelijke ordening centraal staat echter meer ontwikkeld waardoor daar meer 

afstemming plaatsvindt.  

 In het kader van bezuinigingen worden veel reorganisaties doorgevoerd op veel 

overheidsniveaus. Deze bieden mogelijkheden om een integratieslag te slaan in de 

sectorale organisatie. Door verschillende sectoren dichter bij elkaar te plaatsen kan 

interactie en samenwerking bevorderd worden, toch blijkt de rolopvatting van grote 

invloed te zijn op het plaatsvinden van afstemming tussen sectoren. Indien individuele 

werknemers niet bewust zijn van de noodzaak om meer te interacteren en samenwerken 

dan blijft er een zogenaamde hokjesgeest bestaan.  
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HULPBRONNEN 

 Kennis, data en informatie spelen een grote rol in de afstemming tussen bovengrond en 

ondergrond. Met name als de kennisvraag en –aanbod niet op elkaar aansluiten. Vanuit 

het domein ondergrond is een groot en gevarieerd aanbod aan data vanuit de 

verschillende sectoren terwijl in het domein bovengrond een vraag is naar eenvoudig 

interpreteerbare informatie. Data en informatie zijn twee verschillende dingen en om 

van data naar informatie te komen is een vertaalslag noodzakelijk. Door de sectorale 

organisatie en technisch-inhoudelijke expertise in het domein ondergrond is het aanbod 

van data heel ongestructureerd en moeilijk interpretabel. 

 Ruimtelijke plannen kunnen een kader bieden om de afstemming tussen bovengrond en 

ondergrond in vorm te geven. In toenemende mate worden al (structuur)visies 

opgesteld om de ondergrond mee op de kaart te zetten en zo in het ruimtelijke 

ordeningsproces in te bedden. Er zijn echter nog veel onzekerheden over op welke wijze 

en met welke planvorm dit moet geschieden. Daarbij speelt ook een discussie rond 

flexibiliteit en rechtszekerheid bij ruimtelijke plannen. Voor het beleidsdomein 

bovengrond wordt vaak gesteld dat er teveel nadruk wordt gelegd op rechtszekerheid 

omdat er (te)veel is geregeld. Voor het beleidsdomein ondergrond is het 

tegenovergesteld, daar is de mate van flexibiliteit nog zo hoog dat bepaalde 

ontwikkelingen moeilijk zijn te sturen. 

 Competenties of human resources zijn belangrijke hulpbronnen die van invloed zijn op 

de afstemming tussen bovengrond en ondergrond. Frequente interactie en 

samenwerking vereisen een aantal basisprincipes zoals: kennen van wederzijdse 

afhankelijkheid, het spreken van een gemeenschappelijke taal en kunnen omgaan met 

tegenstrijdige belangen. 

 Een belangrijk machtsinstrument om de milieudoelstelling en bepaalde 

kwaliteitsnormen te behalen zijn die wettelijk te handhaven normen en de daaraan 

gekoppelde vergunningsverlening. Dit instrumentarium biedt een belangrijke 

hindermacht vanuit het beleidsdomein ondergrond om hun belangen te borgen indien zij 

te laat worden betrokken in de ruimtelijke ordening. Vanuit het domein bovengrond 

wordt dit heel negatief ervaren. Uit de evaluatie van de stad- en milieubenadering blijkt 

dat elementen hiervan bruikbaar zijn om afstemming te bevorderen. Deze benadering 

stimuleert namelijk om aan de voorkant van het proces alle ruimtelijke relevante 

belangen te betrekken. 
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SPELREGELS 

 Een belangrijk knelpunt dat als zodanig wordt ervaren vanuit beide beleidsdomeinen is 

het complexe geheel aan regelgeving die betrekking heeft op de ruimte of aspecten van 

het ruimtelijk beleid. De hoeveelheid aan wet- en regelgeving is moeilijk te overzien en 

staat een goede ruimtelijke ordening in de weg. Elke wet is ontstaan vanuit een legitiem 

doel maar worden als weinig verenigbaar ervaren indien verschillende belangen 

samenkomen in een gebied. Deze ervaringen zijn in lijn met de nieuwe omgevingswet die 

in 2014 van kracht moet worden, hierin staat vereenvoudiging van het omgevingsrecht 

centraal.  De overheid heeft dit knelpunt dus reeds opgepakt. 

 In aanvulling op vereenvoudiging van de meer inhoudelijke spelregels zijn ook 

procesregels belangrijk. In de huidige procesgang wordt weinig aandacht besteed aan de 

kop en de staart van het ruimtelijke ordeningsproces. Dit leidt er in de praktijk toe dat 

aan het begin van het proces onvoldoende in kaart wordt gebracht welke kansen en 

beperkingen er zijn. Een van de uitgangspunten van de nieuwe omgevingswet is om de 

adviezen van de commissie Elverding over te nemen, daarin wordt gepleit voor een veel 

omvangrijkere verkenningsfase. Dergelijke procesregels kunnen bijdragen aan 

vroegtijdige afstemming van verschillende ruimtelijk relevante belangen (bovengronds 

en ondergronds) in de ruimtelijke ordening.  

 Om ondergrondse belangen wettelijk te borgen in het ruimtelijke ordeningsproces zou 

men een ondergrondtoets verplicht kunnen stellen bij alle ruimtelijke ontwikkelingen. 

Deze ondergrondtoets zou de vorm kunnen krijgen van de watertoets. De gewenstheid 

van een dergelijke toets staat echter ter discussie. Het oorspronkelijk gestelde doel van 

de watertoets, vroegtijdige inbedding van het waterbelang in de ruimtelijke ordening, 

blijkt in de praktijk niet altijd gehaald te worden. Indien men zou willen overgaan tot een 

dergelijke toets zou men rekening moeten houden met de lessen en ervaringen die zijn 

opgedaan met de watertoets. 

Dit zijn de belangrijkste factoren die uit de interviews naar voren zijn gekomen. Al deze factoren 

zijn in een bepaalde mate gerelateerd aan elkaar, ze zijn verweven met elkaar. Bovendien geven 

ze inzicht in waar een interventie zich op zou kunnen richten. Hoe verhouden deze inzichten 

zich nou tot de congruentiebenadering? Er is een beter beeld ontstaan van de inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken aan de hand van de empirie. Aan de hand hiervan kan een tweede 

oordeel worden gegeven over de interne en externe passendheid van de beleiddomeinen 

bovengrond en ondergrond.  
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INTERNE EN EXTERNE PASSENDHEID 

In hoofdstuk 4 is gesteld dat het beleidsdomein ondergrond een lage mate van interne en 

externe passendheid kent en het beleidsdomein bovengrond een hogere mate van interne en 

externe passendheid. Deze verhouding kan slechts in meer/minder worden verantwoord en niet 

met behulp met cijfers. De verwachting van de interne en externe passendheid van de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond zijn grotendeels gebaseerd op hun typering, aan 

de hand van ruimtelijke planning en milieuplanning. In de congruentiebenadering staan twee 

concepten centraal: structurele congruentie en strategische congruentie. Structurele 

congruentie betreft de interne en externe passendheid en strategische congruentie betreft de 

voorwaarden die ten grondslag liggen aan het ontstaan van deze structurele congruentie. Als er 

sprake is van strategische congruentie dan zal dit dus moeten leiden tot het ontstaan van 

structurele congruentie en daarmee interne en externe passendheid. Strategische congruentie is 

een verdieping van voorwaarden zoals frequente interactie en samenwerking. Belangrijk daarin 

is ook dat actoren een congruente betekenis toekennen aan het handelingsobject dat centraal 

staat in hun beleidspraktijk.  Congruentie duidt op zinnige betekenisverlening waaromheen 

samenwerking en interactie ontstaat. 

Op basis van de besproken afstemmingsfactoren kunnen de volgende uitspraken worden gedaan 

over de mate van strategische en structurele congruentie in de beleidsdomeinen bovengrond en 

ondergrond. 

STRATEGISCHE EN STRUCTURELE CONGRUENTIE BELEIDSDOMEIN ONDERGROND 

In het beleidsdomein ondergrond bestaat geen congruente betekenis over het handelingsobject 

waarop het betrekking heeft: de ondergrond. Het beleidsdomein ondergrond overlapt een groot 

aantal sectoraal georganiseerde beleidsthema’s die gekenmerkt kunnen worden aan de hand 

van specifieke inhoudelijke en organisatorische kenmerken. Ieder beleidsthema dat onder het 

beleidsdomein ondergrond valt kent een ‘eigen’ discours van waaruit de ondergrond voor hun 

een zinnige betekenis krijgt. Al deze sectoren tezamen kennen niet een dominante discours, 

maar allerlei ongelijksoortige discoursen. Als gevolg hiervan wordt er geen zinnige betekenis 

verleent aan het handelingsobject, de ondergrond. Volgens de congruentiebenadering moet er 

eerst sprake zijn van zinnige betekenisverlening aan het handelingsobject wil er sprake zijn van 

frequente interactie en samenwerking. Uit de interviews blijkt dat dit proces wordt gehinderd 

door allerlei factoren, waarbij de sectorale organisatie van het beleidsdomein ondergrond de 

voornaamste is. Deze sectorale organisatie doet zich voor binnen de dimensies actoren, 

hulpbronnen en spelregels en uit zich in de inhoud van beleid, die ook sectoraal is.   
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Als gevolg van de sectorale organisatie is er nauwelijks sprake van strategische congruentie in 

het beleidsdomein ondergrond. Onderling is weinig sprake van interactie en samenwerking. Het 

gevolg hiervan is dat er een lage mate van structurele congruentie is. In overeenstemming met 

het eerste oordeel stel ik dat de interne en externe passendheid van het beleidsdomein 

ondergrond laag is. In dit onderzoek is er dus vanuit gegaan dat het beleidsdomein ondergrond 

als zodanig een stabiele structuur van discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels betreft. 

Op basis van de empirie kan ik echter stellen dat het beleidsdomein ondergrond geen stabiele 

structuur kent, het beleidsdomein ondergrond bestaat (nog) niet. De interne passendheid is dus, 

zoals verwacht, laag. Dit heeft gevolgen voor de externe passendheid, die daardoor ook laag is. 

STRATEGISCHE EN STRUCTURELE CONGRUENTIE BELEIDSDOMEIN BOVENGROND 

In het beleidsdomein bovengrond kan evenals in het domein ondergrond onderscheid worden 

gemaakt in sectoren die een eigen belang nastreven. Naast deze vorm van sectorplanning is er 

facetplanning, hierin staat een goede ruimtelijke ordening centraal staat, die onderlinge 

afstemming van sectoren beoogt. Als gevolg hiervan stemmen de sectoren bovengronds veel 

meer met elkaar af en wordt een congruente betekenis gegeven aan het handelingsobject: de 

ruimte. Op basis hiervan ontstaat frequente interactie en samenwerking tussen de verschillende 

beleidsthema’s die vallen binnen dit beleidsdomein. Deze waarneming ligt in lijn met de typering 

van het beleidsdomein bovengrond aan de  hand van ruimtelijke planning. In het beleidsdomein 

bovengrond is dus in veel hogere mate sprake van strategische congruentie dan in het 

beleidsdomein ondergrond. 

Uit deze hogere mate van strategische congruentie volgt ook een hogere mate van structurele 

congruentie: de interne en externe passendheid van het beleidsdomein bovengrond is hoger dan 

die in het beleidsdomein ondergrond. Dit wil echter niet zeggen dat er altijd afstemming 

plaatsvindt, ook binnen het beleidsdomein bovengrond is afstemming tussen alle sectoren niet 

eenvoudig.  
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6 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

6.1 INLEIDING 

Onder de titel: verbinden van boven- en ondergrond, heb ik in de periode van mei 2011 tot 

januari 2012 aan dit onderzoeksproject gewerkt. In dit hoofdstuk bespreek ik de belangrijkste 

conclusies van het onderzoek (6.2), doe ik aanbevelingen ten aanzien van de probleemstelling 

(6.3) en reflecteer ik op het onderzoeksproces in zijn geheel, het gebruik van de theorie, de 

methoden van onderzoek en de gerealiseerde meerwaarde voor wetenschap en praktijk (6.4).   

ONDERZOEKSKADER 

Centraal staat de probleemstelling dat onvoldoende afstemming tussen bovengrond en 

ondergrond leidt tot vertragingen, hogere kosten en niet-duurzame uitkomsten in de ruimtelijke 

ordening. Het doel is dan ook om aanbevelingen te doen ten aanzien van de afstemming tussen 

bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening. Om dit doel te behalen zijn een aantal 

onderzoeksvragen opgesteld die in dit onderzoek zijn beantwoord, namelijk: 

A. Is de beleidsarrangementen benadering geschikt om de inhoudelijke en organisatorische 

kenmerken van de beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond mee te beschrijven en 

uitspraken te doen over de afstemming tussen deze beleidsdomeinen? 

B. Door welke inhoudelijke en organisatorische kenmerken worden de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond getypeerd? 

C. Welke factoren zijn van invloed op de afstemming tussen de beleidsdomeinen 

bovengrond en ondergrond? 

D. In welke mate is er sprake van afstemming tussen de bovengrond en ondergrond in de 

ruimtelijke ordening? 

6.2 CONCLUSIES 

Door de onderzoeksvragen te beantwoorden worden in deze paragraaf de belangrijkste 

conclusies besproken. 

De beleidsarrangementen benadering biedt een uiterst geschikt kader om de inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken van beleidsdomeinen te beschrijven. Door de discoursen, actoren, 

hulpbronnen en spelregels van een beleidsdomein te beschrijven ontstaat een beeld van de 

structuur van een beleidsdomein. De beleidsarrangementen benadering blijkt echter minder 

geschikt om de afstemming tussen verschillende beleidsdomeinen te beschrijven. Om uitspraken 

te kunnen doen omtrent deze afstemming maak ik gebruik van de congruentiebenadering. Met 
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behulp van de congruentiebenadering kan de afstemming, of passendheid, van de 

beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond worden bepaald.  

De beleidsdomeinen bovengrond en ondergrond zijn benaderd aan de hand van de 

lagenbenadering. In het beleidsdomein bovengrond staan ruimtegebruikspatronen centraal en 

in het beleidsdomein ondergrond staat de bodem, het (grond)water en het daarin bevindende 

leven centraal, die deel uitmaken van kringlopen. Uit de analyse van inhoudelijke en 

organisatorische kenmerken blijkt dat de structuur van de beleidsdomeinen is ontwikkeld 

vanuit deze beleidspraktijk. Het beleidsdomein ondergrond wordt gevormd door uiteenlopende 

(sectorale) beleidspraktijken met sectorale doelen en belangen. Het gevolg hiervan is dat het 

beleidsdomein ondergrond wordt gekenmerkt door een sectorale structuur. In het 

beleidsdomein bovengrond staat een beleidspraktijk centraal die draait om ruimtelijke ordening 

en afwegen van belangen. Het gevolg hiervan is dat het beleidsdomein bovengrond wordt 

gekenmerkt door een meer integrale structuur. Het beleidsdomein bovengrond wordt dan ook 

wel getypeerd aan de hand van de ruimtelijke planning en het beleidsdomein ondergrond aan de 

hand van de milieuplanning. 

DISCOURSEN 

De discoursen van het beleidsdomein bovengrond en ondergrond zijn ongelijksoortig. In het 

beleidsdomein bovengrond draait het om een goede ruimtelijke ordening van alle ruimtelijk 

relevante aspecten, zo wordt gestuurd naar een goede ruimtelijke structuur en kwaliteit. In het 

beleidsdomein ondergrond staan allerlei sectorale discoursen centraal waarbij het veelal draait 

om het beheer en behoud van specifieke ondergrondkwaliteiten. Hieruit blijkt ook dat  in het 

beleidsdomein ondergrond vanuit de sectorale beleidspraktijken geen congruente betekenis 

wordt verleend aan het gemeenschappelijke handelingsobject: de ondergrond. Als gevolg 

hiervan wordt ook sectoraal beleid ontwikkelt en vindt men moeilijk aansluiting bij de 

ruimtelijke ordening. In de ruimtelijke ordening is vaak een maatschappelijke opgave het 

centrale uitgangspunt terwijl in het beleidsdomein ondergrond nu vaak sectorale belangen 

voorop staan.  

ACTOREN 

Publieke en private organisaties worden gekenmerkt door een sectorale organisatie van actoren. 

Dit blijkt met name bij de beleidsthema’s die vallen onder het beleidsdomein ondergrond het 

geval te zijn. Ieder sectoraal beleidsthema wordt gerepresenteerd vanuit afzonderlijke 

afdelingen, departementen of diensten van een departement. Deze sectorale organisatie vormt 

een belangrijke barrière voor het tot stand komen van afstemming. In het beleidsdomein 
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bovengrond blijkt ofwel minder sprake te zijn van een sectorale organisatie of er vindt ondanks 

de sectorale organisatie wel afstemming plaats tussen verschillende beleidsthema’s. Gerelateerd 

aan het onderscheid tussen sector- en facetplanning in de ruimtelijke ordening stel ik dat in het 

beleidsdomein naast sectorplanning ook facetplanning is ontwikkeld. Deze facetplanning draagt 

in ieder geval bij aan het plaatsvinden van afstemming tussen verschillende beleidssectoren.  

HULPBRONNEN 

De sectorale structuur in het beleidsdomein ondergrond leidt ook tot sectorale verdeling van 

hulpbronnen. Kennis over de verschillende beleidsthema’s is verspreid en dit heeft nadelige 

gevolgen voor data- en informatiebeheer. Vanuit het beleidsdomein ondergrond wordt sectoraal 

data aangeleverd terwijl vanuit het domein bovengrond juist een vraag is naar informatie met 

een integraal karakter. De beperkte afstemming van kennis, maar ook op andere inhoudelijke en 

organisatorische vlakken, kan verklaard worden door een gebrek aan mensen die deze 

aansluiting en afstemming kunnen realiseren. Er missen dus ‘human resources’ die worden 

gekenmerkt door een integrale benadering en werkwijze. In het beleidsdomein bovengrond zijn 

deze ‘human resources’ wel meer aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van ruimtelijk ordenaars, 

waardoor dergelijke problemen hier veel minder lijken voor te doen. Als gevolg hiervan wordt 

de ondergrond niet herkend door de ruimtelijke ordening en proberen de verschillende 

sectorale beleidthema’s hun belang te borgen middels bepaalde machtsinstrumenten waar zij 

over beschikken, zoals de bevoegdheid om kwaliteitsnormen te handhaven en vergunningen te 

verlenen. Daarnaast probeert men letterlijk de sectorale belangen op de kaart te zetten door ze 

in te bedden in ruimtelijke plannen.  

SPELREGELS 

Tot slot blijkt in lijn met de besproken conclusies dat ook de spelregels worden gekenmerkt 

door een sectorale organisatie. Vanuit iedere beleidspraktijk die valt onder het beleidsdomein 

ondergrond is wet- en regelgeving ontstaan die meestal alleen betrekking heeft op dat specifieke 

beleidsthema. In de loop der tijd zijn hierin al wel integratieslagen gemaakt maar het stelsel 

blijkt nog erg complex te worden ervaren vanuit de praktijk. Ook voor beleidsthema’s die vallen 

onder het beleidsdomein bovengrond bestaat veel sectorale georganiseerde wet- en regelgeving, 

hier is echter geen onderzoek naar gedaan. De hoeveelheid aan wet- en regelgeving en de 

complexiteit daarvan is van invloed op de probleemstelling. Reeds is door de rijksoverheid de 

ambitie gesteld het totale pakket aan wet- en regelgeving dat van invloed is op de ruimte te 

vereenvoudigen om dit probleem op te lossen. Een nieuwe omgevingswet zou het eenvoudiger 
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en beter moeten maken is de stelling. Benadrukt moet worden dat niet alleen de spelregels 

oorzakelijk zijn aan de probleemstelling, maar ook factoren binnen de andere dimensies.  

AFSTEMMING 

Het beleidsdomein ondergrond is ontstaan vanuit relatief jonge sectorale beleidspraktijken. Dit 

uit zich in de sectorale organisatie van dit beleidsdomein en het gevolg hiervan is dat er sprake 

is van incongruente betekenisverlening aan het handelingsobject: de ondergrond. Vanuit ieder 

beleidssector is de ondergrond voor verschillende aspecten belangrijk en in combinatie met de 

sectorale organisatie zorgt dat er weinig sprake is van interactie en samenwerking binnen het 

beleidsdomein ondergrond. Er is dus sprake van een lage mate van interne structurele 

congruentie. De ondergrond vertoont sterke relaties met de bovengrond en de ruimtelijke 

ordening maar als gevolg van de lage mate van interne structurele congruentie vindt men geen 

aansluiting met de bovengrond en de ruimtelijke ordening. Er is dus ook sprake van een lage 

mate van externe structurele congruentie. In feite kun je afvragen of er wel sprake is van een 

stabiele structuur in het beleidsdomein ondergrond en of het domein ondergrond als zodanig 

wel bestaat. Ik stel dat er geen sprake is van een stabiele structuur rondom het handelingsobject, 

de ondergrond, en dat het beleidsdomein ondergrond als zodanig niet bestaat.  

Het beleidsdomein bovengrond is veel stabieler gestructureerd dan het beleidsdomein 

ondergrond en wordt gekenmerkt door de ruimtelijke planning. Aan de bovengrond wordt wel 

een congruente betekenis verleend, er is frequenter interactie en samenwerking tussen de 

beleidsthema’s die voor de ruimte relevant zijn. Ik veronderstel dan ook dat het beleidsdomein 

een veel stabielere structuur kent en een veel hogere mate van interne en externe structurele 

passendheid. Onvoldoende afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke 

ordening is mijns inziens dan ook vooral het gevolg van strategische en structurele 

incongruentie in het beleidsdomein ondergrond. De aanbevelingen zullen dan ook vooral 

betrekking hebben op het beleidsdomein ondergrond en in veel mindere mate op het 

beleidsdomein bovengrond.  

6.3 AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK 

In deze paragraaf presenteer ik een aantal aanbevelingen ten aanzien van de afstemming tussen 

bovengrond en ondergrond in de ruimtelijke ordening.  

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat afstemming tussen bovengrond en 

ondergrond onvoldoende plaatsvindt doordat het beleidsdomein ondergrond als zodanig niet 

bestaat. Wil de situatie verbeteren om problemen te voorkomen en kansen te benutten dan is 

het noodzakelijk dat er een stabiele structuur institutionaliseert rondom de ondergrond waarin 
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sprake is van een congruentie betekenis aan het handelingsobject en een min of meer integrale 

organisatievorm. Zonder een stabiele structuur in het beleidsdomein ondergrond waarin ook 

aan facetplanning wordt gedaan verwacht ik dat afstemming tussen bovengrond en ondergrond 

maar beperkt zal plaatsvinden in de ruimtelijke ordening. De beleidsarrangementen benadering 

veronderstelt verwevenheid tussen de dimensies van het arrangement waardoor een 

verandering in een dimensie ook zal leiden tot verandering in de andere dimensies. Het is 

gebleken dat discoursen moeilijk vatbaar zijn in tegenstelling tot de meer herkenbare 

organisatorische kenmerken. Het is dus aan te bevelen om in te grijpen in de organisatorische 

kenmerken van een beleidsdomein in de hoop dat daarmee de moeilijk vatbare discoursen en 

inhoudelijke kenmerken mee veranderen. 

Welke concrete aanpassingen aan de organisatorische kenmerken van het beleidsdomein 

ondergrond zijn aan te bevelen? 

 Integreer sectorale beleidsthema’s in uw organisatie die betrekking hebben op eenzelfde 

handelingsobject. Dit kan enerzijds door de betreffende actoren letterlijk bij elkaar te 

‘reorganiseren’ of door geregeld overleggen in te plannen waarbij ontwikkelingen, 

kansen en knelpunten vanuit de verschillende beleidsthema’s integraal worden 

besproken. 

 Investeer in ‘human resources’, deze zijn ontzettend belangrijk om integraal werken en 

denken te stimuleren. Sectorale kennis en expertise is heel belangrijk maar moet wel in 

een breder, integraal, kader kunnen worden gepositioneerd. Specifieke competenties die 

belangrijk zijn om integraal werken en denken te stimuleren zijn bijvoorbeeld: het 

kennen van wederzijdse afhankelijkheid, spreken van een gemeenschappelijke taal, om 

kunnen gaan met tegenstrijdige belangen en duidelijk verantwoorden van keuzes.  

 De enorme hoeveelheid aan sectorale wetgeving moet vereenvoudigd worden en een 

meer integraal karakter krijgen. De rijksoverheid heeft dit reeds opgepakt met de 

nieuwe omgevingswet waarin het motto ‘eenvoudig beter’ centraal staat. Ook de 

adviezen van de commissie Elverding ten aanzien van procesgang kunnen bijdragen aan 

vroegtijdige afstemming.  

Al deze aanbevelingen worden gekenmerkt door het woord integraal. Indien dergelijke 

veranderingen doorgevoerd zouden worden kan verwacht worden dat dit weerstand zal 

oproepen bij mensen met een specifieke sectoraal discours. Dit zou echter niet moeten 

betekenen dat dergelijke veranderingen, die mijns inziens verbeteringen zijn ten aanzien van de 

huidige situatie, niet worden geïmplementeerd. De organisatorische kenmerken zijn sterk van 

invloed op de werking van beleidsprocessen en de beleidspraktijk. De beleidspraktijk laat zich 
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sterk beïnvloeden door de inhoudelijke en organisatorische kenmerken van een beleidsdomein. 

De inhoudelijke kenmerken, de discoursen, zijn een stuk minder vatbaar voor interventies dan 

de organisatorische kenmerken. Toch kunnen ook ten aanzien van de inhoudelijke kenmerken 

en discoursen een aantal aanbevelingen worden gedaan: 

 Integraal werken is sterk afhankelijk van discoursen. Beleidsprocessen kunnen integraal 

zijn georganiseerd maar men moet er zich ook bewust van zijn waarom dit belangrijk is. 

Naast het investeren in integrale beleidsvorming zou ook geïnvesteerd kunnen worden 

in het bewustwordingsproces bij sectorale beleidsthema’s. Als thema ben je mede-

ordenend in de ruimtelijke ordening maar je referentiekader is niet zozeer je eigen 

sectorale doel of uitgangspunt maar de bijdrage aan de maatschappelijke opgave en 

ruimtelijke kwaliteit. 

 Men zou naast het uitgangspunt van sectorplanning ook meer aan het uitgangspunt van 

de facetplanning moeten werken. Dit draagt bij aan de afstemming tussen onderlinge 

beleidssectoren en aan de afstemming tussen bovengrond en ondergrond in de 

ruimtelijke ordening.  

6.4 REFLECTIE 

In deze reflectie richt ik mij op hoofdzakelijk tot twee dingen: het gebruik van de theorie en de 

methoden van onderzoek.  

THEORETISCH KADER 

Gedurende het proces waarin het onderwerp van het onderzoek werd bepaald en de 

onderzoeksstrategie werd vastgesteld is relatief vroeg besloten om gebruik te maken van de 

beleidsarrangementen benadering. Zoals is beschreven in het methodologisch kader is het 

vanuit deze deductieve onderzoeksbenadering eenvoudiger om probleem-, doel- en 

vraagstellingen op te stellen. Ik onderschrijf deze stelling op basis van mijn ervaring gedurende 

dit onderzoek.  

Wat betreft de toepassing van de beleidsarrangementen benadering op zich is deze relatief 

beperkt gebleven tot het concept van institutionaliseren en het gebruik van de vier dimensies 

(discoursen, actoren, hulpbronnen en spelregels) om beleidsdomeinen te beschrijven. De theorie 

geeft verder weinig inzichten over afstemming tussen beleidsdomeinen, enkel en alleen de 

veronderstelling dat de vier dimensies onderling met elkaar verweven zijn is niet voldoende om 

uitspraken te kunnen doen over de afstemming tussen beleidsdomein. Een belangrijke eis aan 

het analytisch kader is gezien de probleem- en doelstelling wel dat op basis daarvan uitspraken 

kunnen worden gedaan over de mate van afstemming. Dit mist echter in de theorie en dat 
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leverde een aantal knelpunten op in de aansluiting van theorie op de beoogde resultaten. Pas 

laat in het onderzoeksproces zijn daartoe inzichten uit een gerelateerde benadering uitgewerkt 

waarmee wel uitspraken over afstemming kunnen worden gedaan: de congruentiebenadering. 

De uitwerking van deze benadering in het onderzoek vergde dan ook niet veel tijd en moeite 

omdat de congruentiebenadering de missende schakels tussen theorie en beoogde resultaten 

goed opvult.  

Een kritiekpunt op zowel de beleidsarrangementen benadering als op de congruentiebenadering 

is dat deze benaderingen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Ik bedoel hiermee te zeggen 

dat de veronderstellingen waar zij vanuit gaan nog veel empirische toetsing verdienen en in dat 

opzicht levert dit onderzoek dan ook een belangrijke bijdrage hieraan. Het levert echter wel een 

aantal knelpunten op, met name bij de toepassing van de beleidsarrangementen benadering. De 

dimensies die hierin worden onderscheiden laten veel ruimte over voor interpretatie waardoor 

het ook moeilijk is gebleken om te bepalen onder welke dimensie een bepaalde factor valt. Bij de 

congruentiebenadering is mijns inziens nog maar beperkt onderbouwd waarom strategische 

congruentie leidt to structurele congruentie, deze beschrijving blijft op een relatief abstract 

niveau hangen. Ten aanzien hiervan denk ik dat dit onderzoek een bijdrage heeft geleverd door 

in ieder geval te verifiëren dat frequente interactie en samenwerking positief is ten aanzien van 

afstemming.  

ONDERZOEKSMETHODOLOGIE 

Als ik terugkijk naar het oorspronkelijke onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de 

onderzoeksmethodologie en ik kijk naar hoe het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd dan zijn 

er veel dingen veranderd. In eerste instantie is gekozen voor een afbakening in drie 

beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening, water en bodem, en dat de empirische toetsing hiervan 

zou geschiedden via case studies. Uiteindelijk zijn twee beleidsdomeinen onderscheiden: 

bovengrond en ondergrond, en heeft de empirische toetsing niet op specifiek project niveau 

plaatsgevonden maar op een meer generiek niveau. Door het hele land zijn mensen geïnterviewd 

die op basis van praktijkervaring deskundig zijn op het gebied van afstemming tussen deze 

beleidsdomeinen. Gezien de kwalitatieve aard van de onderzoeksbenadering is gaandeweg het 

onderzoeksproces ook de keuze gemaakt om de interviews te analyseren met behulp van 

CAQDAS. Dit betekent dat er eisen worden gesteld aan de uitvoering van de interviews: de 

interviews moeten worden opgenomen en volledig worden uitgewerkt. Dit heeft geleid tot 

vertraging in de planning van het onderzoeksproces. Deze wijze van uitwerken kost namelijk 

enorm veel tijd en energie. Vervolgens moeten de interviewuitwerkingen nog in hun 

volledigheid worden geanalyseerd met behulp van de software (Atlas.ti). Ook dit kost veel tijd en 
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energie. Vervolgens kun je afvragen wat de meerwaarde van de gekozen 

onderzoeksmethodologie is: volgens handboeken moet de toepassing leiden tot meer structuur 

en inzichten in je onderzoeksgegevens. Daarin wordt ook verondersteld dat deze structuur 

vervolgens bijdraagt aan de snelheid van het verdere proces. Ik onderschrijf de veronderstelling 

dat het leidt tot meer structuur en inzichten maar wil ook benadrukken dat het gebruik van deze 

methode een enorm tijdrovend proces is. Dit sluit wellicht aan bij de opmerkingen dat het succes 

van het gebruik van CAQDAS afhankelijk is van een aantal factoren, namelijk:  

 Goed getraind zijn in kwalitatief onderzoek;  

 de tijd nemen om de software te begrijpen;  

 zorgvuldig plannen en nadenken over welke vorm van analyse je uitvoert en deze 

informatie gebruiken om gebruik van de software te begeleiden.  

Aan de eerste factor voldoe ik onvoldoende en voor de tweede en derde heb ik te weinig tijd 

vrijgemaakt. Als experiment denk ik dat de toepassing van CAQDAS voor het analyseren van de 

interviews is geslaagd en dat er daardoor zeker meer valide en betrouwbare uitspraken kunnen 

worden gedaan, maar ik denk ook dat je er nog veel meer uit kan halen indien je aan 

bovenstaande factoren voldoet.  

Tot slot zou ik me nog kunnen afvragen wat de veranderde keuze wat betreft 

onderzoeksmethodologie, van specifiek naar meer generiek, heeft betekent. Het zou namelijk 

ook heel interessant zijn om inderdaad op projectniveau te kijken welke factoren van invloed 

kunnen zijn op het al dan niet ontstaan van afstemming. Ik kan hier op basis van mijn eigen 

ervaring geen uitspraak over doen, enkel en alleen vanuit de gedachte dat de uitspraken van alle 

geïnterviewden gebaseerd zijn op ervaringen die zij hebben opgedaan op projectniveau.   

VERVOLGONDERZOEK 

Het zou interessant zijn om op projectbasis te onderzoeken welke succes- en faalfactoren van 

invloed zijn op de afstemming tussen bovengrond en ondergrond. Door een aantal cases te 

selecteren, bijvoorbeeld een project met weinig problemen en veel benutte kansen en een 

project met veel problemen en weinig benutten kansen, krijg je wellicht een specifieker inzicht 

in het afstemmingsvraagstuk. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 bevat de lijst met externe deskundigen die zijn geïnterviewd. Bijlage 2 bevat de 

interviewvragen met bijbehorende toelichting en verantwoording. Bijlage 3 bevat een 

omschrijving van het programma Atlas.ti en de wijze waarop het is toegepast. 

BIJLAGE 1: RESPONDENTEN 
De deskundigen die hebben deelgenomen aan dit onderzoek middels een interview zijn: 

 

Respondent   Organisatie     Datum 

Hanneke Bootsma  Gemeente Maastricht    24 augustus 2011 

Peter Kiela   Ministerie van Infrastructuur & Milieu 25 augustus 2011 

Jos Mol    Gemeente Enschede    5 september 2011 

Charlotte Nauta  BMC Advies & Management   3 augustus 2011 

Henk Jan Nijland  Gemeente Nijmegen    24 augustus 2011 

Anette Oosterhof  Gemeente Assen    30 augustus 2011 

Maaike Paulissen  Gemeente Tilburg    26 juli 2011 

Henk Puylaert   H2Ruimte     29 augustus 2011 

Reinder Slager   3Dimensies     31 augustus 2011 

Wim Tijssen   Gemeente Tilburg    2 september 2011 

Ton Verhoeven  Gemeente Nijmegen    26 augustus 2011 

Marion Visser   Gemeente Arnhem    6 september 2011 

Danielle Wagenar  Provincie Overijssel    1 augustus 2011 

Henk Werksma  H2Ruimte     5 augustus 2011 

 

Andere deskundigen die een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek zijn: 

 

Kim Cohen   Universiteit Utrecht    28 september 2011 

Pieter Leroy   Radboud Universiteit Nijmegen  23 mei 2011 

 

Deelgenomen symposia, workshops en bijeenkomsten: 

Workshops Gebiedsgericht Grondwater Beheer   17 mei 2011 

SKB Bijeenkomst Bodemenergie     16 juni 2011 

Bijeenkomsten rond project: ‘de ondergrond voorbij’  25 augustus & 28 september 2011 

Regiobijeenkomst Omgevingswet     14 november 2011 

Symposium Bodem Breed      29 & 30 november 2011 
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BIJLAGE 2: INTERVIEWHANDLEIDING 
De volgende vragen kunnen in de interviews aan bod komen. Gezien de specifieke 

interviewmethode is het niet noodzakelijk dat alle vragen worden beantwoord of dat de 

volgorde van vragen vast staat. Het is de bedoeling dat deze lijst van vragen bepaalde thema’s 

introduceert die in relatie staan tot het theoretisch kader, waarna ik als onderzoeker verder kan 

doorvragen. Per vraag of vragengroep zal worden verantwoord wat het doel van de vraag is en 

hoe deze aansluit bij het theoretisch kader en analysekader uit hoofdstuk 2.  

Wat is uw definitie van de begrippen ondergrond en bovengrond?  

In dit onderzoek staan twee domeinen centraal, namelijk ondergrond en bovengrond. 

Gedurende het vooronderzoek en de oriënterende gesprekken is duidelijk geworden dat deze 

begrippen verschillend worden uitgelegd door mensen uit de verschillende domeinen. Het doel 

van deze vraag is deze constatering te verifiëren en verder te begrijpen welke definities worden 

toegekend aan deze begrippen. Ik verwacht dat de antwoorden op deze vraag wat zeggen over 

paradigma’s, concepten en veronderstellingen en dat daarmee het aspect discours 

geïntroduceerd en inzichtelijk wordt.  

Hoe zijn binnen uw organisatie de verschillende belangen die een rol spelen in de domeinen 

ondergrond en bovengrond vertegenwoordigd en op welke wijze komen deze met elkaar samen, 

hoe ziet deze samenwerking er uit en waarom komt deze samenwerking al dan niet tot stand?  

Een groot deel van de geïnterviewden zijn werkzaam op verschillende overheidsniveaus 

(gemeente, provincie en rijk) en op verschillende afdelingen (bodem, water, openbare ruimte, 

milieu etc) daarbinnen. Ik verwacht dat op deze verschillende overheidsniveaus verschillende 

interactiepatronen bestaan tussen afdelingen: afdelingen die vaak een specifiek belang of een 

aantal belangen vertegenwoordigen. Het doel van deze vraag is om inzicht te krijgen in de 

organisatie van deze overheidsniveaus en in de samenwerking binnen zo’n organisatie en tussen 

organisaties. Ik verwacht dat de antwoorden op deze vraag wat zeggen over actoren, coalities, 

interactiepatronen, machtsposities, toegang tot beleidsprocessen en toewijzing van 

verantwoordelijkheden en dat daarmee de aspecten actoren en spelregels geïntroduceerd en 

inzichtelijk worden. 

Bent u van mening dat de ondergrond een ruimtelijk relevant aspect is voor ruimtelijke ordening? 

Ter illustratie, zou de ondergrond een mede ordenend principe moeten worden zoals water zich op 

de kaart heeft gezet in ruimtelijke ordening? 

Afhankelijk van de respondent zal deze vraag verder worden toegelicht. De gedachte achter deze 

vraag is dat ruimtelijke ordening rekening behoort te houden met alle ruimtelijk relevante 
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aspecten. Ik veronderstel dat de mate waarin ondergrond wordt beschouwd als een ruimtelijk 

relevant aspect voor ruimtelijke ordening van invloed is op afstemming tussen ondergrond en 

bovengrond. Omdat water zich in het verleden aan de hand van een aantal gebeurtenissen op de 

kaart heeft gezet als een ruimtelijk relevant aspect kan dit als voorbeeld worden aangehaald om 

de vraag te verduidelijken. Het doel van deze vraag is om de veronderstelling achter de vraag te 

verifiëren en te begrijpen waarom de geïnterviewde de ondergrond wel of niet als ruimtelijk 

relevant aspect ziet. Ik verwacht dat de antwoorden op deze vraag wat zeggen over paradigma’s 

en veronderstellingen en dat daarmee het aspect discours geïntroduceerd en inzichtelijk wordt. 

Ik veronderstel dat men in de praktijk tegen problemen aanloopt en dat kansen onbenut blijven 

doordat er onvoldoende afstemming is tussen ondergrond en bovengrond. Bent u het met deze 

stelling eens en kunt u een voorbeeld geven waar men tegen een probleem is aangelopen en een 

voorbeeld geven waar men een kans heeft benut?  

Het doel van deze vraag is om een deel van de probleemstelling te verifiëren en daarbij gelijk 

inzicht te krijgen in praktijkervaringen van de geïnterviewde. Ik verwacht dat de antwoorden op 

deze vraag wat zeggen over probleembeschrijvingen, aard en gewenste oplossing van het 

probleem, en dat daarmee het aspect discours geïntroduceerd en inzichtelijk wordt. In de 

voorbeelden die de respondenten aanhalen kunnen bovendien allerlei indicatoren aan bod 

komen en daarmee inzicht worden gegeven in alle relevante aspecten.  

Is gebruik en beheer van de ondergrond een doel op zich of is het een middel om een bijdrage te 

leveren aan maatschappelijk opgave, zoals duurzame ontwikkeling of ruimtelijke kwaliteit? Op 

welke wijze kunnen actoren in het domein ondergrond een bijdrage leveren en om welke actoren 

gaat het dan?  

Op basis van het vooronderzoek en een aantal oriënterende gesprekken is mij duidelijk 

geworden dat gebruik maken van de ondergrondse ruimte wel eens als doel op zich wordt 

begrepen. Mijns inziens heeft dat een negatieve relatie ten aanzien van afstemming tussen de 

domeinen ondergrond en bovengrond. Het doel van deze vraag is dus om de opvatting van de 

geïnterviewde ten aanzien van deze veronderstelling te verifiëren en te begrijpen. Door de keuze 

van respondenten, die in een bepaalde mate ervaring hebben ten aanzien van afstemming tussen 

de domeinen ondergrond en bovengrond, verwacht ik dat zij gebruik en beheer van de 

ondergrond juist wel als middel zien om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven. 

Vanuit deze aanname probeer ik door te vragen naar welke rolopvatting zij zien ten aanzien van 

actoren in het domein ondergrond. Ik verwacht dat de antwoorden op deze vragen wat zeggen 

over paradigma’s, veronderstellingen, actoren, doelen en opvattingen en dat daarmee de 

aspecten discours en actoren geïntroduceerd en inzichtelijk worden. 
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Is het huidige beleidskader dat men bij ruimtelijke ordening voorhanden heeft geschikt om de 

domeinen ondergrond en bovengrond op elkaar af te stemmen? Welke beperkingen kent dit 

beleidskader en hoe kan het aangevuld worden? Welke rol spelen de beleidskaders van het domein 

ondergrond?  

Met deze vraag probeer ik het aspect spelregels te introduceren. Met beleidskaders bedoel ik de 

belangrijke wet- en regelgeving in de domeinen ondergrond en bovengrond, zoals de Wet 

ruimtelijke ordening [Wro], de Waterwet [Ww] en de Wet bodembescherming [Wbb]. Het doel 

van deze vraag is dus inzicht krijgen in de ervaringen die de geïnterviewden hebben met de 

spelregels in de domeinen ondergrond en bovengrond. Ik verwacht dat de antwoorden wat 

zeggen over de indicatoren wetgeving, toewijzing van verantwoordelijkheden, toegang tot 

beleidsprocessen en sturing van beleid. Daarbij denk ik dat er ook indicatoren uit andere 

aspecten worden beschouwd, zoals juridische bevoegdheden, machtsposities en 

beleidsprogramma’s.  

Hoe krijgen we de werelden van bodem en water enerzijds en de beleidsarena van ruimtelijke 

ordening anderzijds bij elkaar?  

Dit is een behoorlijk abstracte vraag die eigenlijk antwoord probeert te geven op 

probleemstelling, op de vraag hoe we afstemming tussen de domeinen ondergrond en 

bovengrond krijgen. Het domein ondergrond wordt namelijk voor een groot deel bepaald door 

actoren met bodem- en/of waterdeskundigheid. Het domein bovengrond wordt voor een groot 

deel bepaald door actoren met deskundigheid over ruimtelijke ordening. Dit geheel moet samen 

met allerlei andere belangen samenkomen in de beleidsarena ruimtelijke ordening. Het doel van 

deze vraag is dan ook om succes- en faalfactoren te identificeren die van invloed zijn op 

afstemming tussen de domeinen ondergrond en bovengrond. Ik verwacht daarbij dat de 

antwoorden gerelateerd kunnen zijn aan alle aspecten en wat zeggen over verschillende 

indicatoren. Het hangt erg af van de ervaringen die de geïnterviewde heeft op welk(e) 

aspect(en) het antwoord zich zal richten.  

Op welke aspecten moet ik, als planoloog, mijn meerwaarde bewijzen om te kunnen zorgen dat 

bodem, water en ondergrond op de agenda komen?  

Uit het vooronderzoek en de oriënterende gesprekken kwam naar voren dat actoren uit het 

domen ondergrond vaak opperen dat ruimtelijke ordenaars/planologen onvoldoende aandacht 

schenken aan het domein ondergrond. Ik leg dit verband iets genuanceerder, ik veronderstel 

hier dat er een relatie is tussen de rolopvatting van planologen en afstemming tussen de 

domeinen ondergrond en bovengrond. Het doel van deze vraag is om te begrijpen welke 
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rolopvatting de geïnterviewden vinden dat planologen moeten hebben. Hieruit kunnen succes- 

en faalfactoren worden geïdentificeerd. Daarbij verwacht ik net als bij de vorige vraag dat de 

antwoorden gerelateerd kunnen zijn aan alle aspecten en wat zeggen over verschillende 

indicatoren. Wellicht ligt er een nadruk op de aspecten discours en actoren.  

Binnen het actoraspect kunnen we onderscheid maken in drie soorten actoren: de overheid, de 

markt en de samenleving. Welke rol moeten deze actoren aannemen om een bijdrage te leveren 

aan de afstemming tussen de domeinen ondergrond en bovengrond?  

Het doel van deze vraag is vooral om inzicht te krijgen in de rolopvatting van verschillende 

actoren ten aanzien van afstemming tussen de domeinen ondergrond en bovengrond. Ik 

verwacht dat de geïnterviewden hier op basis van hun ervaringen wat over kunnen zeggen. De 

antwoorden zullen zich, vanzelfsprekend, vooral richten op het actoraspect. Indicatoren zoals 

actoren, coalities, opvattingen, doelen en visies verwacht ik terug te vinden in de antwoorden.  

Zou u het gewenst vinden om ruimtelijke functies en belangen binnen het domein ondergrond te 

borgen in bestemmingsplannen? Herkent u het spanningsveld rondom rechtszekerheid en 

flexibiliteit bij bestemmingsplannen en hoe zou u hier mee omgaan?  

Voor gemeenten zijn bestemmingsplannen belangrijke middelen om ruimtelijke ordening uit te 

oefenen. Bestemmingsplannen richten zich echter vooral op de bovengrondse ruimte. Uit 

vooronderzoek en oriënterende gesprekken is gebleken dat er in de praktijk over na wordt 

gedacht om bepaalde ruimtelijke functies en belangen in de ondergrond te borgen via 

bestemmingsplannen. Op deze wijze zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan de 

afstemming tussen de domeinen ondergrond en bovengrond. Bestemmingsplannen staan 

tegelijkertijd ook weer in discussie door het spanningsveld rondom rechtszekerheid en 

flexibiliteit. Bestemmingsplannen moeten namelijk zekerheid bieden aan grondeigenaren of- 

gebruikers over de vraag welk gebruik zij van de grond zullen mogen maken en of, en zo ja voor 

welke doeleinden, zij hun grond mogen bebouwen. Deze rechtszekerheid wordt ook gewenst 

door derden (omwonenden). Aan de andere kant moeten plannen ook ruimte beiden voor 

nieuwe ontwikkelingen en initiatieven van grondgebruik of van de overheid. Ook flexibiliteit is 

dus gewenst. Het doel van deze vragen is dus om ervaringen van geïnterviewden te begrijpen 

met betrekking tot zogenaamde ‘ondergrondse’ bestemmingsplannen en hoe daarbij wordt 

omgegaan met het spanningsveld tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Ik verwacht dat de 

antwoorden ingaan op verschillende aspecten en indicatoren, maar de nadruk zal liggen op het 

hulpmiddel- en spelregelaspect.  
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Wat vindt u een interessante vraag om beantwoord te krijgen en waarvan u denkt dat het 

antwoord een bijdrage levert ten aanzien van het onderzoek naar de afstemming tussen de 

domeinen ondergrond en bovengrond? Wilt u deze vraag zelf ook beantwoorden? 

Dit is de laatste vraag die in elk interview wordt gesteld. Het doel van deze vraag is te begrijpen 

wat de geïnterviewde nou specifiek belangrijk vindt en graag te weten zou willen komen. Deze 

vraag valt niet te relateren aan een van de aspecten uit het analysekader omdat per respondent 

andere aspecten een hoofdrol spelen.  
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BIJLAGE 3: GEBRUIK EN TOEPASSING ATLAS.TI 
Voor het analyseren van de verzamelde onderzoeksgegevens is in dit onderzoek gebruikt 

gemaakt van de computersoftware Atlas.ti. Atlas.ti is, een zogenaamde CAQDAS: Computer 

Assisted Qualitative Data Analysis Software, computersoftware die gebruikt kan worden om 

kwalitatieve onderzoeksgegevens in te verwerken en mee te analyseren. In deze bijlage zal ik de 

werking van deze computersoftware kort illustreren waarbij ik aandacht besteed aan: het 

vastleggen van de onderzoeksgegevens, het verwerken van de onderzoeksgegevens en het 

analyseren van de onderzoeksgegevens.  

VASTLEGGEN VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS 

De onderzoeksgegevens in dit onderzoek zijn verzameld door semi-gestructureerde interviews 

af te nemen onder 14 respondenten. Door de omvang van de vragenlijst, de aard van de 

onderzoeksgegevens (kwalitatief) die daaruit voortkomt en vooral de wijze van 

gegevensanalyse is besloten de interviews op te nemen. Met behulp van een memorecorder zijn 

de interviews opgenomen. Twee interviews zijn echter niet opgenomen: één respondent gaf 

geen toestemming en één interview was telefonisch. In dit geval zijn er in zoveel mogelijk detail 

aantekeningen gemaakt.  

De lengte van de interviews en dus ook de opnames variëren van zo’n 50 minuten tot ruim 1 uur 

en 20 minuten. Een memorecorder geeft je de mogelijkheid om te ‘bladeren’ door je opnames en 

hierin door en terug te spoelen. Omdat de opnames worden opgeslagen op de geheugenkaart die 

in de memorecorder zit kun je de opnames op ieder moment terugluisteren, daarnaast heb je de 

mogelijkheid om oordopjes aan te sluiten zodat niet zomaar iedereen kan meeluisteren. 

UITWERKEN VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS 

De 12 interviewopnames zijn uitgewerkt met behulp van een tekstverwerker (Microsoft Word). 

De interviewopnames zijn, hoe simpel het ook klinkt, letterlijk verwerkt in tekst. In de praktijk is 

dit uitwerken toch een stuk lastiger. De audiokwaliteit van de opnames is hoog, maar toch zijn 

sommige fragmenten niet goed verstaanbaar waardoor je vaak moet terugspoelen om tot een 

goede uitwerking te komen. Sommige respondenten praten bovendien erg snel waardoor je 

sowieso vaak moet terugspelen omdat je de opname simpelweg niet kan bijhouden. Het gevolg 

hiervan is dat het uitwerken van een opname een tijdrovend proces is. Een opname van een uur 

kost je gemiddeld een werkdag de tijd om goed uit te werken, zeker omdat het een behoorlijk 

demotiverende klus is. Het resultaat van 12 volledig uitgewerkte opnames en twee uitwerkingen 

aan de hand van aantekeningen is een document van ruim 120 pagina’s. De omvang hiervan 
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maakt het geheel niet overzichtelijker waardoor enige ondersteuning in de analyse noodzakelijk 

lijkt. Deze ondersteuning biedt een programma als Atlas.ti. 

ANALYSEREN MET ATLAS.TI 

Atlas.ti biedt allerlei functionaliteiten om structuur aan te brengen in grote hoeveelheden 

kwalitatieve gegevens en om deze vervolgens systematisch te analyseren. De belangrijkste 

functionaliteit die het programma hiervoor biedt is het categoriseren van eenheden van 

gegevens. Een eenheid van gegevens is in dit geval een bepaalde hoeveelheid aan gegevens over 

een eenheid, een onderwerp. Dit kan een zinsdeel zijn, een hele regel, een hele alinea of het 

antwoord op een bepaalde vraag die gesteld is in het interview. Aan deze eenheid van gegevens 

over een bepaalde onderwerp kun je een code toekennen. Hoe je die code precies noemt hangt af 

van je eigen werkwijze, maar de code zou bijvoorbeeld gerelateerd kunnen zijn aan het 

onderwerp dat dominant is in die eenheid van gegevens. Ter illustratie: als een bepaalde 

eenheid van gegevens gaat over de invloed van competenties op het afstemmingsvraagstuk, dan 

ken ik hier de code: factor_competenties aan toe. Zie ter illustratie de afbeelding op de volgende 

pagina. 

 

Figuur 6: Eenheid van gegevens 

De blauw gearceerde tekst in de bovenstaande figuur is wat een van de respondenten heeft 

gezegd over competenties. In de andere interviews zijn ook uitspraken gedaan over 

competenties en aan deze uitspraken ken ik vervolgens dezelfde code toe: factor_competenties. 

Op deze wijze breng ik in alle interviews een bepaalde structuur aan in de eenheid van gegevens 

die gaat over competenties. Atlas.ti bevat een code manager, hierin krijg je een overzicht van alle 
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codes die zijn toegekend aan eenheden van gegevens en hierin kun je zien hoe vaak een code is 

toegekend. Zie ter illustratie de volgende afbeelding. 

 

Figuur 7: Code manager 

Uit de code manager blijkt dat de code ‘factor_competenties’ 39 keer (grounded) is toegekend 

aan een bepaalde eenheid van gegevens. Er is 39 keer uitspraak gedaan over competenties. In 

deze code manager kunnen we output genereren. In dit onderzoek is dat het belangrijkste 

analysemiddel geweest. Onder het knopje ‘output’ kan ik er voor kiezen om alle citaten 

(eenheden van gegevens) op te vragen die onder één code hangen. Een deel van dit resultaat is 

geïllustreerd in de afbeelding op de volgende pagina. 
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Figuur 8: Citaten 'factor_competenties' 

De output die gegenereerd wordt is dus simpelweg een tekstdocument met daarin alle 39 

eenheden van gegevens die onder de code ‘factor_competenties’ hangen. Op deze wijze kun je 

eenvoudig en snel structuur krijgen in de grote hoeveelheid aan kwalitatieve gegevens en het 

analyseproces vergemakkelijken.  

Atlas.ti biedt nog veel meer mogelijkheden om het analyse en structureringsproces vorm te 

geven, in dit onderzoek is enkel gebruik gemaakt van deze aanpak. Eenheden van gegevens 

coderen en vanuit deze structuur de analyse en uitwerking hiervan in het rapport verder 

vormgeven.  

 

 

 


