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Samenvatting
Het regioplanproces in de Provincie Flevoland staat voor de grootschalige en complexe opgave om uitvoering 
te geven aan het beleid ‘opschalen en saneren’. Met de start van het regioplanproces eind 2012 is het doel 
geformuleerd om door middel van een samenwerking tussen zowel publieke, private en particuliere partijen 
een deel van de bestaande solitaire windmolens te saneren en nieuwe windmolenparken te realiseren. Deze 
opgave geen vanzelfsprekendheid. Er hebben ook sinds de inwerktreding van het uitgangspunt opschalen en 
saneren weinig tot geen ontwikkelingen plaatsgevonden. Een belangrijk product van het regioplanproces is 
het Regioplan (structuurvisie) die in gezamenlijkheid wordt opgesteld. Met dit Regioplan moeten alle partijen 
voldoende vertrouwen krijgen dat hun belangen realiseerbaar zijn. Dit vertrouwen is te verkrijgen door een 
effectieve uitvoeringsstrategie. Dit onderzoek heeft als doel het vinden van een effectieve uitvoeringsstrategie 
voor het Regioplan dat door alle partijen wordt opgepakt.    

Om tot een effectieve uitvoeringsstrategie te komen is de situatie van het regioplanproces vanuit verschil-
lende theoretische perspectieven/theorieën benaderd. Om een zo compleet mogelijke benadering te krijgen 
is als basis de planningdriehoek gebruikt van Spit en Zoete (2009) met de drie elementen context, proces en 
object. Vanwege de wederzijdse afhankelijkheid tussen publieke en private partijen is voor de context de net-
werkgedachte van Manuel Castells gehanteerd. Het proces is vanwege het gezamenlijke interactieve proces 
benaderd vanuit interactief beleid/planvormingsprocessen. Voor de benadering vanuit het object is gebieds-
ontwikkeling nieuwe stijl leidend. De vraag was vanuit elke invalshoek dezelfde: welke criteria zijn er voor een 
effectieve samenwerking? 

Er valt te constateren dat uit alle verschillende criteria voor een effectieve samenwerking, zowel vanuit de net-
werkbenadering als interactief beleid of gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, een vijftal hoofdcriteria terugkomen. 
De hoofdcriteria zijn overlap, rolverdeling, garanties, flexibiliteit en (tussentijdse) resultaten. Deze criteria zijn 
te interpreteren als indien in het proces op deze elementen mismatches zitten, het proces een grotere kans 
heeft op verstoringen en daarmee de effectiviteit van de samenwerking afneemt. 

Bij de belangrijkste partijen rondom het regioplanproces zijn deze criteria voorgelegd door middel van een 
interview. Uit de criteria kwamen in essentie twee belangrijke constateringen naar voren. Ten eerste dat het 
regioplanproces niet gebaseerd is op een gezamenlijke doelstelling. De partijen doen mee vanuit verschil-
lende, soms overlappende en soms tegenstrijdige, belangen. Het gevolg hiervan is dat voor het slagen van het 
proces er van de partijen gevraagd wordt dat zij ook bereid zijn te handelen voor doelen die niet direct in de 
lijn van hun eigen belang liggen. Toch is essentieel dat alle partijen beseffen dat het regioplanproces bestaat 
uit meerdere belangen en dat ze allemaal gerealiseerd moeten worden om uiteindelijk ieders eigenbelang te 
bereiken. De tweede constatering is dat het regioplanproces onder tijdsdruk staat en dat door deze tijdsdruk 
de urgentie meer aanwezig moet zijn bij de partijen. Zonder de urgentie gaat de kans verloren om met het 
regioplanproces een integrale kwaliteitsslag te maken. 

Voor het omgaan met verschillende belangen en de tijdsdruk zijn er vier aanbevelingen voor de uitvoerings-
strategie. Ten eerste moet de uitvoeringsstrategie de nieuwe rollen en de rolverdeling vastleggen, welke verder 
gaat dan de traditionele rollen en procedures. Ten tweede moet naar voren komen op welke punten de partijen 
afhankelijk zijn van elkaar. Ten derde moet de uitvoeringsstrategie een gemeenschappelijke stip op de horizon 
weergeven waarbij alle partijen weten wat hun bijdrage is om dit te bereiken en wat het de partijen uiteindelijk 
oplevert. Als laatste dient de uitvoeringsstrategie de urgentie qua tijdsdruk en de positieve en negatieve gevol-
gen, indien het wel of niet lukt om binnen de gegeven planning ook de stappen te zetten, in beeld te brengen.

Door verschillende belangen en mate van gevoelde urgentie vraagt een effectieve uitvoeringsstrategie meer 
dan alleen te noteren wie doet wat en wanneer. Voor het regioplanproces kan gesteld worden dat een effec-
tieve uitvoeringsstrategie ook de waarom vraag in beeld brengt. Door de waarom vraag ontstaat dat partijen 
zich realiseren dat ze over de eigen grenzen heen moeten kijken om hun eigen doelstellingen te bereiken en 
dat er deadlines zijn waarbinnen deze unieke kans op een integrale kwaliteitsslag zich voordoet.
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1.1 Aanleiding
De aanleiding van dit onderzoek is afkomstig vanuit de realisatiewens van de beleidsdoelstelling ‘opschalen 
en saneren’ van de Provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde. De Pro-
vincie Flevoland staat met deze beleidsdoelstelling voor de uitwerking van een beleidsverandering gericht op 
het windmolenbeleid. Sinds een stop, in 2005 (figuur 1.1), op het plaatsen van nieuwe windmolens vanwege 
het verrommelde effect op het landschap, is door de provincie het ‘Omgevingsplan 2006’ (Provincie Flevoland, 
2006) en in 2007 en 2008 de daarop volgende nieuwe beleidsprincipes gevormd. Het nieuwe beleidsprincipe, 
uitgewerkt in de ‘Beleidsregel Windturbines 2008’, heeft als uitgangspunt opschalen en saneren van wind-
molens. Opschalen en saneren gaat, naast het vergroten van de opwekkingscapaciteit (Provincie Flevoland, 
2012a, p. 5), het verrommelde effect tegen doordat nieuwe windmolens geclusterd worden. Centraal staat de 
gedachte dat een nieuw windpark alleen mag worden gebouwd als daarvoor oude windturbines worden gesa-
neerd (Provincie Flevoland, 2012, pp. 3-4).  

In de praktijk heeft de wens van meer megawatts met minder windmolens met het beleid opschalen en sane-
ren, de uitwerking dat er 600 bestaande windmolens vervangen worden voor 300 nieuwe windmolens (Provin-
cie Flevoland, 2013*). Om deze grootschalige sanering te bereiken is het uitgangspunt van de saneringsequi-
valent 1,25 in het leven geroepen. Een saneringsequivalent van 1,25 betekent dat voor iedere gesaneerde 
molen 1,25 maal de energieopbrengst van deze molen mag worden teruggebouwd. Echter, door een aantal 
private partijen is aangegeven dat deze saneringsequivalent van 1,25 te weinig ontwikkelingsruimte biedt 
(WOWF, 2010). Naar aanleiding van een ruimtelijke verkenning voor windenergie in 2012 (Tauw, 2012) is de 
saneringsequivalent verhoogd naar 2,5. De nieuw te bouwen windmolens op basis van deze saneringsequi-
valent, dienen in geclusterde opstelling te worden gebouwd. Het beleid richt zich daarmee op realisatie van 
tweede generatie windparken (Provincie Flevoland, 2012a, p. 27).    

Voor het uitvoeren van het beleid opschalen en saneren zijn de publieke partijen afhankelijk van andere acto-
ren in het speelveld, zoals huidige windmoleneigenaren, boeren met grondpositie, energiebedrijven, burgers 
etc. Deze afhankelijkheid vraagt om een nieuwe manier van planvorming (figuur 1.2). De insteek van deze 
planvorming heeft het bottom-up karakter waarbij een iteratief en open-planproces centraal staan. Het doel 
van deze insteek is het creëren van initiatief, zelforganisatie en eigenaarschap bij de genoemde actoren in 
het speelveld. Door het bottom-up karakter ligt de spreekwoordelijke ‘bal’ bij de actoren uit de gebieden (zie 

HOOFDSTUK 1
Inleiding

2000-2005 
Grote toename in opgesteld vermogen 
(bijna een verviervoudiging)

2000 2005 2006 20092007 2008 2010 20132011 2012

2005
 Besluit tot de regeling:

Tijdelijke Stop Plaatsing Windmolens

2006 
Omgevingsplan Flevoland: meer 
windenergie met minder molens

2008 
Beleidsregel windmolens: 
actualisering

2007 - heden
Sinds inwerktreding van de beleidsregel zijn er geen initiatieven uitgevoerd of geïniteerd vanuit de 
door de provincie gedachte van gekoppelde opschaling en sanering

2003 
Inwerktreding 
MEP subsidie 

2006 
Afloop MEP subsidie 

2012 
Bestuursopdracht 
Regioplanproces

2012 
Verkenning scenario’s: opschalen & saneren en een  

toekomstbestendiginvesteringsperspectief

2009
Oprichting WOWF:uit reactie op beleid

2012
Transitie van WOWF naar HWF: 
voor organisatie van gebieden

2010 
WOWF: voorstel voor verruiming van provinciaal windenergie beleid

2013  
Oprichting FWF: 
Federatie Windverenigingen Flevoland

20162014 2015 2017

Regioplanproces

2007 
Beleidsregel windmolens

Figuur 1.1 Overzicht situatie windmolenbeleid provincie Flevoland

Bron: Province Flevoland, 2012a, Verweij & Teisman, 2011
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1.3 Onderzoeksvragen
Het projectkader en onderzoeksdoel krijgt vorm in de volgende onderzoeksvraag:

 Via welke uitvoeringsstrategie van het Regioplan kan de Provincie Flevoland zorgen dat opschalen  
 en saneren effectief opgepakt wordt door de publieke, private en particuliere partijen met 
 uiteenlopende belangen?

Voor beantwoording van de onderzoeksvraag zijn een vijftal deelvragen geformuleerd. De eerste vier deelvra-
gen komen aan bod in het theoretisch kader. De overkoepelende vraag bij deze eerste vier deelvragen is het 
vinden van criteria die bepalend zijn voor een effectieve samenwerking met alle relevante actoren bij het regio-
planproces. Om de criteria voor de situatie van het regioplanproces te vinden, probeert het theoretisch kader 
de situatie te benaderen. Als hulpmiddel voor de benadering dient de planningdriehoek bestaande uit context, 
proces en object. Het theoretisch kader is ingedeeld naar deze drie elementen uit de planningdriehoek en be-
antwoordt de eerste vier deelvragen van dit onderzoek. De eerste vier deelvragen zijn als volgt geformuleerd: 

 Welke theorieën en perspectieven zijn ontwikkeld omtrent het organiseren van samenwerking,   
 gericht op de uitvoering, voor ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige netwerksamenleving en welke  
 criteria zijn hieruit op te maken? 

 Welke criteria zijn van invloed op de implementatie van het windmolenbeleid in Nederland? Indien  
 het geen succes is, in hoeverre is dit te wijten aan het terrein van de ruimtelijke ordening?

 Welke consequenties heeft een gezamenlijk planvormingsproces door de toename van 
 interactiviteit, en welke criteria zijn hieruit op te maken?

 Wat biedt gebiedsontwikkeling nieuwe stijl aan criteria voor het ontstaan en in stand houden van   
 samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappij bij ruimtelijke projecten?  

De criteria voortkomend uit het theoretisch kader, zijn de input voor de vijfde deelvraag. De vijf-
de deelvraag richt zich op de (mis)matches tussen de actoren met betrekking tot de wen-
sen en voorwaarden omtrent het regioplanproces en met name de uitvoering. Op basis van 
de overeenkomende of tegenstrijdige wensen en voorwaarden omtrent de criteria, ontstaat er 
inzicht in welke uitvoeringsstrategie geschikt is voor het regioplanproces. De vijfde deelvraag is als volgt:    

 In hoeverre komt de situatie van het regioplanproces overeen met de theoretische criteria en welke  
 gevolgen heeft dit voor de situatie van het regioplanproces?

bijlage 1 voor de afbakening gebieden). De publieke partijen nemen een faciliterende positie in, en ondersteu-
nen het proces met een programma van eisen, plan-MER en een structuurvisie onder de naam van Regio-
plan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (vanaf nu te lezen als Regioplan). De actoren, bestaande 
uit ontwikkelaars, (niet-)molenaars en burgers, dienen zichzelf te organiseren tot gebiedsorganisaties die de 
trekker en uitvoerder zijn van en naar uitvoerbare projectplannen (Provincie Flevoland, 2012, pp. 9-10, 13).

Binnen de faciliterende rol van de publieke partijen is het Regioplan een bepalende factor voor hoe 
de realisatie verloopt. Het Regioplan komt tot stand door samenwerking tussen de publieke partijen: 
Provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde, en de private zelfge-
organiseerde gebiedsorganisaties ofwel de windverenigingen (Provincie Flevoland, 2013*). Het Re-
gioplan krijgt de planvorm van een structuurvisie en geeft de kaders en daarmee ruimte voor de toe-
komstige windparken. Op basis van het Regioplan kunnen de procedures en onderzoeken starten voor 
de benodigde inpassings-/bestemmingsplannen en vergunningen (Provincie Flevoland, 2012a, p. 5). 

1.2 Onderzoeksdoel
Het Regioplan komt tot stand in een spel tussen de verschillende publieke, private en particuliere par-
tijen. Bij vaststelling van het Regioplan wordt er ruimte geboden voor ontwikkeling van nieuwe wind-
molens. Om de beleidsdoelstelling van opschalen en saneren te bereiken is het van belang voor de pu-
blieke partijen om pas ruimte te bieden als er voldoende zekerheid is dat de uitvoering daadwerkelijk 
plaatsvindt. Een belangrijk onderdeel van het Regioplan is de uitvoeringsstrategie. De uitvoeringsstrate-
gie geeft inzicht in wie wat doet, onder welke voorwaarden en wanneer. De uitvoeringsstrategie dient zo-
wel de publieke als private actoren voldoende vertrouwen en zekerheid te geven over de realisatie van 
het beleid opschalen en saneren. Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht van de wensen en 
voorwaarden die de verschillende actoren stellen aan een uitvoeringsstrategie die voldoende vertrou-
wen en zekerheid (borging) geeft om ieder doel te bereiken. Het onderzoeksdoel is als volgt geformuleerd:       

 De doelstelling van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan de inhoudelijke bouwstenen voor  
 het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (het Regioplan)
 door
 binnen de context van het Regioplanproces op basis van literatuuronderzoek en interviews met   
 de betrokken relevante actoren, aanbevelingen te formuleren voor de uitvoeringsstrategie   
 om te komen tot realisatie van het beleid van opschalen en saneren.

Regioplanproces

2013 2014 2015 2016 2017

Onderzoeksperiode

Fase 1
Organiseren

Fase 2
Concretiseren

Fase 3
Afwegen

Fase 4
Vastleggen

Fase 5
Voorbereiden

Fase 6
Realiseren

Bestuursopdracht

Programma van eisen

Georganiseerde FWF en windverenigingen 
Aanleveren projectplannen

Plan MER Regioplan Vergunningen behandelen

Uitvoeren
Aanvraag vergunningen

Iteratie alternatieven

Toetsing projectplannen

Figuur 1.2 Overzicht Regioplanproces

Bron: Provincie Flevoland 2012a
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1.5 Relevantie
De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek wordt aangetoond met de situatie rondom het ontwerp van 
de ‘Structuurvisie Windenergie op Land’ van de Rijksoverheid. De ‘Structuurvisie Windenergie op Land’ is een 
uitwerking van de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ en heeft de doelstelling om ruimtelijke voorwaarden 
te scheppen zodat er in 2020 een opwekkingsvermogen gerealiseerd is van ten minste 6000 megawatt (Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu & Ministerie van Economische Zaken, 2013, p. 3), dit om de doelstelling van 
16% duurzame energie te halen. Om deze doelstelling te halen heeft in juli 2012 de Tweede Kamer de ‘motie 
Dikkers’ aangenomen. Hierin, ‘wordt de regering verzocht met de provincies prestatieafspraken te maken, 
waarin een verdeling van de 6.000 MW wordt geborgd en uitgesplitst in taakstellingen per provincie’. De 6000 
MW is tot een verdeling gekomen met het IPO-bod waarin alle provincie hebben aangegeven hoeveel mega-
watt aan windenergie zij in 2020 gerealiseerd hebben. Het bod kwam uit op 5715 megawatt, het resterende 
deel wordt later bijgevoegd (Bosch & van Rijn, 2013).

Het bureau Bosch en Van Rijn is gevraagd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van 
Economische Zaken en Agentschap NL om een realisatie toets toe te passen op het huidige IPO-bod. De con-
clusies uit dit onderzoek zijn onder andere dat het IPO-bod onvoldoende is om de doelstelling van 6000 me-
gawatt windenergie op land te realiseren, dat circa 30% van het vermogen gepland is in gebieden waar zwaar 
strijdige belangen spelen en nog eens circa 20% in gebieden waar enige strijdigheid is met andere belangen. 
Strijdige belangen zijn belemmeringen voor wonen, recreatie, ecologie of concurrerend ruimtegebruik door 
andere toekomstige ontwikkelingen waarbij er een afweging moet plaatsvinden tussen windenergie of de an-
dere ontwikkeling (Bosch & Van Rijn, 2013, pp. 4, 15). Bij een eerder onderzoek van Bosch en Van Rijn (2011, 
p. 12) komen naast de strijdige ruimtelijke belangen de belangrijkste belemmeringen voort door de houding 
van de politiek en ook subsidieregelingen. Bij het IPO-bod en de onderzoeken van Bosch en Van Rijn vallen 
twee interessante constateringen op. Ten eerste lijkt de doelstelling van 6000 megawatt niet vanzelfsprekend 
gehaald te worden, de provincies bieden in eerste instantie minder dan 6000 megawatt aan. Ten tweede is het 
volgens Bosch en Van Rijn niet te verwachten dat in alle aangewezen locaties de windmolens gerealiseerd 
gaan worden vanwege verschillende belemmeringen. De maatschappelijke waarde van dit scriptieonderzoek 
is dat het bijdraagt aan het in kaart brengen van specifieke belemmeringen vanuit zowel publieke, private en 
particuliere partijen, en een vertaalslag maakt vanuit de wensen van de verschillende partijen naar een plan.    

De wetenschappelijke meerwaarde van dit onderzoek sluit zich aan bij de maatschappelijke meerwaarde. 
Ten eerste de wetenschappelijke relevantie gericht op de problematiek omtrent de implementatiecapaciteit 
van windenergie. De literatuur (Wolsink, 2000, 2007, Toke e.a., 2008, Breukers & Wolsink, 2007, Agterbosch, 
2005, 2007, Bell e.a., 2005) rondom windenergie en ruimtelijke ordening, richt zich met name op de weerstand 
tegen het realiseren van windmolens. Een belangrijke constatering is dat de weerstand niet afkomstig is van-
wege het object van planning (de windmolen), maar de invulling van het planningsproces. De voorwaarden 
aan het planningsproces is dat het vertrouwen kan toenemen door een open interactief planproces in plaats 
van een gesloten technisch proces. De literatuur stelt dat om de implementatiecapaciteit te vergroten, de 
opgave voor de ruimtelijke ordening is om een open interactief planproces te realiseren. Dit onderzoek heeft 
als startpunt een open interactief planproces. De bijdrage aan de literatuur is dan ook dat het niet gaat om het 
wegnemen van weerstand maar om het aanzetten tot actie van de actoren. De vraag gaat een stap verder 
door niet af te vragen waarom het beleid niet gerealiseerd wordt, maar om af te vragen welke criteria bepalend 
zijn voor dat het beleid door de actoren wordt uitgevoerd.  

Naast de specifieke wetenschappelijke meerwaarde voor de kennis over windenergie, zijn er ook twee andere 
algemenere trends die worden aangevuld met dit onderzoek. Ten eerste vindt dit onderzoek plaats in een 
nieuwe context. De nieuwe context na het begin van de crisis (2008) bestaat uit een veranderend samen-
werkings- en financieel model voor de overheid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, pp. 13-18). Het 
gevolg is dat de afhankelijkheid van zowel publieke als private partijen (Platform 31, 2013*) en daarmee de 
complexiteit van ruimtelijke projecten toeneemt. Met het afnemen van de middelen van de overheid verandert 
de positie en de aanpak. De tijd dat het plan alleen door de overheid gemaakt werd past dan ook niet meer 
in de nieuwe context. Het plan is een resultaat door een samenspel van overheid en andere actoren (Spit & 
Zoete, 2009, p. 97). Relevant is dat het regioplanproces verder gaat dan alleen een samenspel, het legt de 
verantwoordelijkheid voor het maken van een plan bij de private partijen en maatschappij neer.     

1.4 Onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel (figuur 1.3) is een schematische weergave van het doel van het onderzoek en de glo-
bale stappen die gezet moeten worden om dit doel te bereiken. Het onderzoeksmodel weerspiegelt de logica 
van het onderzoek (Verschuren & Doorewaard, 2007, pp. 67-94). 

Hoofdstuk 2: Theoretisch kader
Deel 1: Robuuste samenwerkingsverbanden
- Organiseren van samenwerking in wetenschappelijk perspectief
Beantwoording deelvraag 1

Deel 2a: Implementeren van windenergiebeleid
- Beleid rondom windenergiebeleid in wetenschappelijk perspectief
Beantwoording deelvraag 2

Deel 2b: Gezamenlijke planvormingsprocessen
- Interactieve planvormingsprocessen in wetenschappelijk perspectief
Beantwoording deelvraag 3

Deel 3: Gezamenlijke gebiedsontwikkeling
- Criteria voor gezamenlijke uitvoering in wetenschappelijk perspectief
Beantwoording deelvraag 4

Methode: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 3: Methode van onderzoek
- “wensen- en voorwaardenanalyse” en operationalisatie

Methode: Literatuuronderzoek en werksessie

Hoofdstuk 4: Empirie
- Condities voor uitvoering van actoren 
Beantwoording deelvraag 5

Methode: Interviews

Hoofdstuk 5: Conclusie
- Aanbevelingen voor de uitvoeringsstrategie
Beantwoording centrale onderzoeksvraag

Figuur 1.3 Onderzoeksmodel
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Het tweede vraagstuk gaat over een nieuwe manier van plannen waarbij bottom-up en zelforganisatie cen-
traal staan. Luuk Boelens (2009, pp. 183-189) pleit voor planning zonder (superieure) overheid. Deze stelling 
komt uit de ervaring dat er tot nu toe weinig sprake is van robuuste lange termijn samenwerking gebaseerd 
op vertrouwen bij publiek private samenwerking. De publiek private samenwerking in het verleden resulteerde 
vaak in een hit-and-run mentaliteit van de private partijen, waarbij de lusten naar de private partijen gingen en 
de lasten overbleven voor de publieke partijen. Bij planning zonder (superieure) overheid past een outside-in 
benadering, het plan komt van buiten de overheid in plaats van andersom. Dit onderzoek vindt plaats in een si-
tuatie welke grotendeels aansluit bij een outside-in benadering. De wetenschappelijke meerwaarde komt voort 
uit de bijdrage die dit onderzoek doet aan de gestelde eisen aan een langdurige samenwerking gebaseerd op 
vertrouwen in een multi-actorenspeelveld. Dit onderzoek richt zich dan ook niet alleen op de wensen vanuit de 
overheid, maar ook vanuit de relevante actoren buiten de publieke partijen.
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2.1 Inleiding
Het doel van het theoretisch kader is om criteria te vinden die bepalend zijn voor een samenwerking tussen 
publiek-privaat-particulier in een situatie die overeenkomt met de situatie van het regioplanproces. De situatie 
van het regioplanproces is te typeren als een samenwerking tussen actoren uit verschillende segmenten met 
meervoudige doelstellingen, in een interactief planproces voor grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen met te-
vens een herstructureringsopgave. De specifieke situatie van het regioplanproces is op zijn best te benaderen. 
Voor de benadering is er vanuit alle verschillende elementen een indeling gekozen die dit theoretisch kader in 
drie delen verdeelt. De indeling is gebaseerd op de planningdriehoek (figuur 2.1) bestaande uit context, pro-
ces en object. De actuele theoretische inzichten geven de verschuivingen weer in het hedendaagse werkveld 
van de planoloog, de ruimtelijke planning (Spit en Zoete, 2009, pp. 17, 231). De planningdriehoek tracht om 
een actueel theoretisch totaalbeeld te geven waarbinnen het regioplanproces zich afspeelt. Uit dit totaalbeeld 
komen de citeria naar voren die van invloed zijn op effectieve samenwerking. 

HOOFDSTUK 2
Theoretisch Kader

Binnen de drie componenten context, proces en object vinden ruimtelijke ontwikkelingen plaats. De context 
is het eerste deel van het theoretisch kader. Spit en Zoete (2009, p. 231) geven aan dat de context verandert 
door de toenemende rol van private partners. De context is in dit onderzoek dan ook belicht vanuit de opkomst 
publieke-private-particuliere samenwerking. Om de opkomst van publieke-private-particuliere samenwerking 
te bekijken is het theoretische perspectief de netwerksamenleving de leidraad. De bijbehorende deelvraag is 
de volgende:

 Welke theorieën en perspectieven zijn ontwikkeld omtrent het organiseren van samenwerking,   
 gericht op de uitvoering, voor ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige netwerksamenleving en welke  
 criteria zijn hieruit op te maken? 

Het tweede deel van het theoretisch kader betreft de proceskant van de planningsdriehoek. Het proces is vol-
gens Spit en Zoete (2009, p. 231) misschien nog wel het meeste aan verandering onderhevig. Veranderingen 
komen naar voren in onder andere de opkomst van ‘governance’, onderhandelingsplanologie, open planning 
en andere vormen van interactief beleid. Het tweede deel van het theoretisch kader kijkt in deel A naar het 
beleid, en meer specifiek naar de implementatie van windmolenbeleid in Nederland. Deel B richt zich op de 
opkomst van interactieve planvormingsprocessen en de daarmee veranderende rol voor de overheid. De twee 
bijhorende deelvragen zijn als volgt:   

Object Proces

Context

Regioplanproces

Deel 1
- Netwerksamenleving
- Publieke-private-particuliere samenwerking

Deel 3
- Gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl

Deel 2
- Beleidsvorming
- Interactieve planvormingproces

CriteriaCrite
ria

C
rit

er
ia

Figuur 2.1 Planningdriehoek en elementen regioplanproces

Bron: Spit & Zoete, 2009, aangepast op situatie van regioplanproces
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 Welke factoren zijn van invloed op de implementatie van het windmolenbeleid in Nederland? Indien  
 het geen succes is, in hoeverre is dit te wijten aan het terrein van de ruimtelijke ordening?

 Welke consequenties heeft een gezamenlijk planvormingsproces door de toename van 
 interactiviteit, en welke critiera zijn hieruit op te maken?

Het laatste element van de planningdriehoek, het object, verandert door het toenemende accent op de regi-
onale schaal (Spit en Zoete, 2009, p. 231). Naast het toenemende belang van de regionale schaal is er ook 
de toename van een herstructureringopgave. De verandering van het object wordt benaderd met de ontwik-
kelingen bij gebiedsontwikkeling. Het derde deel van het theoretisch kader richt zich daarom op de trend van 
gebiedsontwikkeling naar gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. De laatste deelvraag van het theoretisch kader is 
als volgt geformuleerd:  

 Wat biedt gebiedsontwikkeling nieuwe stijl aan criteria voor het ontstaan en in stand houden van 
 samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappij bij ruimtelijke projecten?  
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2.2 Inleiding
Het eerste deel van dit hoofdstuk betreft de vraag hoe de huidige samenleving te typeren is en welke gevolgen 
dit heeft voor het organiseren van samenwerking en het komen tot resultaten. Kreukels stelde in 1985 dat 
planning te zien is als een spiegel van de ontwikkelingen in de samenleving. Dit geeft de innige relatie tussen 
ontwikkelingen in de maatschappij en de manier waarop de ruimtelijke ordening probeert ruimtelijke ontwik-
kelingen te sturen of geleiden weer (Spit & Zoete, 2009, pp. 13-14). Om de samenleving te schetsen is in het 
eerste deel de netwerksamenleving gedachtegang van Manuel Castells aangenomen als leidend perspectief. 
Vanuit dit perspectief wordt er gekeken naar het organiseren van samenwerking. Het organiseren van samen-
werking gaat niet alleen over de vraag welke actoren er nodig zijn, maar ook over de criteria voor robuuste 
samenwerkingsverbanden die uitvoeringsgericht en effectief zijn. De deelvraag is als volgt geformuleerd:  

 Welke theorieën en perspectieven zijn er ontwikkeld omtrent het organiseren van samenwerking,   
 gericht op de uitvoering, voor ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige netwerksamenleving en welke  
 criteria zijn hieruit op te maken? 

Paragraaf 2.3 behandelt het gekozen netwerkperspectief. Vanuit deze theorie komen in paragraaf 2.4 hierop 
aansluitende theorieën aan bod die zich richten op samenwerking vanuit netwerkperspectief. Deze theorieën 
geven inzicht in het selecteren van relevante actoren voor robuuste samenwerking en daarnaast ook inzicht in 
de criteria voor een effectieve samenwerking. De laatste paragraaf 2.5 van dit eerste deel van het hoofdstuk 
beantwoordt de gestelde deelvraag. In de conclusie komt naar voren welke actoren nodig zijn voor robuuste 
samenwerking en welke criteria bepalend zijn voor actoren om in een samenwerkingsverband te blijven bij-
dragen. 

2.3 De samenleving als een netwerk
Als de planning een spiegel is van de samenleving, dan is de eerste vraag hoe ziet de samenleving eruit? 
Een toonaangevend perspectief op de huidige samenleving komt van de hand van Manuel Castells. Castells 
beschrijft de overgang vanaf eind twintigste eeuw naar het heden als een transitie tussen verschillende tijd-
perken. Van een materiële cultuur naar een tijdperk van informatietechnologie, de zogenaamde ‘information 
age’. Centraal in het informatietechnologisch tijdperk staat de opkomst van netwerken. Netwerken zijn open 
structuren welke tot onbeperkte grote kunnen uitbereiden. Een netwerk is een set van verbonden knooppun-
ten. Nieuwe knooppunten kunnen worden toegevoegd zolang deze in staat zijn te communiceren binnen het 
netwerk, bijvoorbeeld door dezelfde waarden of na te streven doelen. Een netwerk is dynamisch, open en 
gevoelig voor innovatie. De aanwezigheid of afwezigheid van netwerken is van grote invloed op de dominantie 
en de veranderingen van de maatschappij. De huidige samenleving is dan ook te zien als een netwerksamen-
leving (Castells, 2010, pp. 5, 77, 500-502). 

Boelens (2005, pp. 8, 26, 2006, p. 26, 2009, p. 22) ziet verschillende kenmerkende trends voor de opkomst 
van de netwerksamenleving in een informatietechnologisch tijdperk. De eerste is de economische trend van 
een groeiende globale afhankelijkheid. De tweede sociaal-culturele trend wordt gevormd door een proces van 
individualisme en het verlies van traditionele instituties, maar ook de ontwikkeling van nieuwe collectieven. De 
derde politieke trend betreft de zoektocht naar representatieve democratie en naar nieuwe interacties tussen 
staat en niet-overheidsorganisaties. Binnen deze trends is de essentie de groei zijn van wederzijdse afhanke-
lijkheid, de opkomst van nieuwe samenwerkingsverbanden en het gevolg van nieuwe sturingsmogelijkheden 
voor de overheid.

Aanvullend op de trends die Boelens constateert zien Hajer en Zonneveld (2000, pp. 348-350) een belangrijke 
consequentie van de netwerksamenleving voor de ruimtelijke ordening. Voor de ruimtelijke ordening heeft vol-
gens Hajer en Zonneveld de netwerksamenleving het gevolg dat het ruimtelijke patroon van mensen is veran-
derd. Mensen zoeken steeds meer naar hoogwaardige locaties voor wonen, werk en recreatie. Het gevolg is 
de assumptie dat de activiteiten van mensen rondom de stedelijke gebieden plaats moet vinden. Het concept 
Groene Hart en Randstad komen dan ook steeds meer onder druk te staan, door de nieuwe patronen van 
vestiging en eisen in de netwerksamenleving. De belangrijkste constatering die Hajer en Zonneveld hiervoor 
maken is dat een passief planningsysteem niet voldoende is voor het functioneren binnen de netwerksamen-

HOOFDSTUK 2
Deel 1 Robuuste Samenwerking
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Faalfactoren voor samenwerking
Koppenjan en Klijn (2004, pp. 115-119) maakt onderscheid in vijf type oorzaken die stagnatie kunnen veroor-
zaken in een (netwerk)samenwerking (figuur 2.2). Cognitieve oorzaken ontstaan vanuit verschil in definitie, 
oorzaken en effecten van problemen en oplossingen. Sociale oorzaken voor stagnatie ontstaat doordat de 
strategieën van de actoren ongecoördineerd in conflict zijn of wanneer er geen interactie is tussen de actoren. 
Conflicterende strategieën ontstaan meestal door de verschillende percepties en doeleinden van de actoren. 
Onvoldoende coördinatie kan ontstaan door de onzekerheid rondom de aanpak van het probleem, wie welke 
rol vervult en hoeveel het kost. Indien het risico van gezamenlijke actie te groot is, kunnen de actoren beslis-
sen niet hun middelen in te zetten. Om samenwerking te bereiken moeten actoren in staat zijn hun strategieën 
te coördineren met het gevolg dat de individuele acties niet meer in conflict zijn. Voordat dit kan plaatsvinden 
is het beperken van onzekerheid essentieel.

Institutionele oorzaken kunnen ontstaan door de afwezigheid van wederzijdse instituties zoals relaties, regels, 
gezamenlijke oriëntatie en het praten van dezelfde taal. Instituties reduceren het risico voor het participeren 
in een samenwerkingsverband. Het creëren van een nieuwe organisatiestructuur en formele regels kan de 
interactie tussen actoren voor langdurige processen stimuleren. Management oorzaken ontstaan door de 
afwezigheid van een manager en daarmee de afwezige interactie. Om interactie te ontwikkelen is de rol van 
een faciliterende manager een mogelijkheid. Het belang van interactie zien Batt en Purchase (2004, p. 170) 
doordat hierdoor tevens wederzijds vertrouwen en toewijding kan ontstaan. De laatste oorzaak voor stagnatie 
is externe ontwikkelingen. Externe ontwikkelingen kunnen veranderingen veroorzaken in percepties, machts-
relaties en institutionele structuren. Voorbeelden van externe ontwikkelingen kunnen zijn veranderingen in de 
economische situatie, politieke prioriteit of technische ontwikkelingen (Koppenjan & Klijn, 2004, pp. 117-118).

De netwerktheorie heeft laten zien wat de eigenschappen zijn van netwerken en welke factoren de samenwer-
king kunnen laten stagneren. De netwerktheorie stelt in essentie dat een samenwerking alleen succesvol is als 
het netwerk alle eigenschappen van de actoren gebruikt. Dit komt vanuit de gedachte dat actoren alleen iets 
kunnen bereiken door het doel te realiseren met alle andere actoren in het netwerk. Met dit gegeven komt de 
vraag naar voren hoe de juiste actoren bij elkaar komen en bereid worden om hun middelen in te zetten. Om 
deze vragen te beantwoorden geeft de actor-network theory (vanaf nu ook te lezen als ANT) een eerste goede 
richting. Bij de ANT staan de actoren centraal (Murdoch, 1998, p. 361).    

2.4 Theorieën gericht op samenwerking vanuit netwerkperspectief 
Actor-network theorie (ANT) en de actor relational appraoch (ARA)
De ANT is afkomstig van Michel Callon, Bruno Latour en John Law (Boelens e.a., 2006, p. 86). De ANT is 
ontwikkeld in de jaren ‘80 vanuit de sociologie en staat ook wel bekend als de sociology of translation (Law, 
1992, p. 379). De ANT is gericht op (Bosco, 2006, pp. 136-137): ‘uncovering and tracing the many connections 
and relations among a variety of actors that allow particular actors, events and processes to become what they 
are’. De ANT is een poging om de complexiteit van de hedendaagse wereld beter te begrijpen. Een eerste punt 
van de ANT is dat alles wat bestaat een actor-network is. Alles wat bestaat ontstaat door interactie en zonder 
interactie bestaat er niets. Anders gezegd, alles - zoals een overheid of een persoon - is een resultaat uit een 
netwerk effect. Een tweede belangrijk essentie van de ANT is dat alle actoren gelijkwaardig zijn. De ANT ziet 
geen verschil tussen mensen en niet-mensen (Boelens, 2009, p. 190). 

De kern van de ANT is het vraagstuk hoe actoren en organisaties mobiliseren en alle stukjes bij elkaar hou-
den waarvan zij zijn samengesteld (Law, 1992, p. 386). De sociology of translation betekent de vertaling van 
doelen, beperkingen en kansen van andere actoren, met het doel dat de actoren zich kunnen gedragen naar 
hun eigen benodigdheden, maar dit wel in lijn met de wensen en karakteristieken van de dominante actor. 
Michel Callon (1986) beschrijft vier stappen voor translatie in actor-networks: problematization, interessement, 
enrollment en mobilisation of allies. 

De eerste stap problematization, richt zich op de vragen: wat is het probleem, wie zijn de relevante actoren 
en zijn er vertegenwoordigers van deze actoren. De tweede stap interessement, richt zich op het creëren van 
interesse bij de actoren. Hierbij gaat het om de vragen welke relevante actoren geïnteresseerd zijn in de op-
lossing voor dit probleem, welke toewijding is er en hoe kunnen de actoren worden overtuigd dat hun belang 

leving.

Netwerktheorie
De beschreven opkomst van wederzijdse afhankelijkheid, nieuwe samenwerkingsverbanden en sturingsmo-
gelijkheden komen naar voren in de netwerktheorie. De essentie van de netwerktheorie is dat om te overleven, 
een organisatie de middelen van andere organisaties moet bemachtigen. Om deze middelen te bemachtigen 
gaan de organisaties relaties aan met elkaar waardoor er een netwerk ontstaat van wederzijds afhankelijke ac-
toren (Teisman e.a., 2009, p. 22). Netwerken blijven bestaan omdat actoren afhankelijk van elkaars beperkte 
voorraden zijn. Beleid in de netwerksamenleving is dan ook te definiëren als: “changing patterns of social 
relationships between interdependent actors which take shape around policy problems and/or clusters of re-
sources and that are formed, maintained and changed by an ecology of games”. (Klijn & Teisman, 2002, p. 3)

Vanuit de netwerktheorie ontstaat (netwerk)samenwerking tussen actoren die een direct belang hebben of 
consequenties ondervinden. De gecreëerde netwerken door deze actoren vormen dan de context waarbin-
nen de actoren zich strategisch gedragen. De dynamiek in een netwerk ontstaat doordat er een spel plaats 
vindt van prioritering en formulering van problemen en oplossingen. Voor het spel zijn percepties van actoren 
bepalend voor de te kiezen strategie en daarmee het succes van een uitkomst. Percepties zijn de beelden die 
actoren hebben over hun huidige situatie en ze gebruiken deze beelden om betekenis te geven aan en het 
evalueren van hun acties en de acties van andere (Koppenjan & Klijn, 2004, pp. 10, 31).

DeadlocksCauses

- Unilateral information search
behaviour and cognitive fixation
- Asymmetric argumentation
structures
- Advocative research

- Lack of interaction because
dependencies and fragmented arenas 
are not acknowledged
- Game types with conflicting 
strategies
- Risks of strategic behaviour
- Proposals that do not match the
perceptions and interests of parties

- Lack of shared institutions causes 
(perceptions, rules, language, trust) 
that enhance and support interaction
- Incompatible institutions
- Institutional characteristics that
limit cooperation

- Lack of systematic management
efforts
- Wrong or badly executed 
management efforts

- Environmental developments which 
may eliminate the support for mutual 
solutions and deadlocks

Breakthroughs and outcomes

- Increased cognitive reflection and 
substantive variety
- Joint image building through cross-
frame discussion
- Joint research efforts

- Interaction and the coupling of 
arenas and games
- Mutual adjustment of strategies
- Agreements to avoid strategic 
behaviour
- Goal intertwinement

- Adaptation or elimination of blocking 
institutions
- Creation of shared institutions

- Presence of management aimed at 
enhancing a cross-frame discussion, 
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coordination of strategies and 
institutional support

- Developments in the environment 
that help break enhance through 
blockades or stagnation and provide 
new opportunities for mutual solutions 
and cooperation

Cognitive causes

Social causes

Institutional

Management causes

External developments

Figuur 2.2 Factors that explain the evolution and outcomes of policy games

Bron: Koppenjan & Klijn, 2004, p. 119
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De eerste en tweede stap vormen samen de fase van problematisation van de phases of translation (Webb, 
2010, p. 277). De eerste stap, interpreteren van het probleem, zoekt naar de identificatie van het probleem 
of stakeholders. In deze stap worden de unique selling points (USP) in kaart gebracht. De USP zijn het fun-
dament van het proces omdat dit de drijfveren zijn voor de actoren. De tweede stap, identificatie van actoren, 
richt zich op de leading actoren welke zich verbonden voelen met het probleem of nieuwe kansen zien voor 
zichzelf. Identificatie van de actoren gebeurt op basis van motieven, doelen en drijfveren die de actoren 
bewegen. De enige voorwaarden is dat de actoren bereid zijn om te investeren (Boelens, 2010, pp. 43-44). 
 
De derde en vierde stap van de ARA bevinden zich in de fase van interessement (Webb, 2010, p. 277). De 
derde stap, ontwikkelingskaarten creëren, brengt de overlappingen tussen de gevonden actoren in beeld. 
De overlappingen gebeuren op basis van de motieven, doelen en drijfveren. De voorwaarde bij deze stap 
is dat deze stap proactief, toekomst gericht, verleidelijk en overtuigend is. Deze voorwaarde is nodig om de 
toewijding van de actoren te waarborgen. De vierde stap van de ronde tafel gesprekken, is de stap waarbij 
voor het eerste de actoren bij elkaar komen. Het doel is om te testen in hoeverre de gevonden USP aan 
de verwachtingen voldoet van de actoren en of de actoren nog bereid zijn om te investeren. Investeren is 
bedoeld als in de meest ruime zin, bijvoorbeeld in geld, kennis, mankracht etc. (Boelens, 2010, pp. 44-45)   

Het opzetten van een business case is de vijfde stap, en valt als enige stap alleen in de enrollment fase (Webb, 
2010, p. 277). Op basis van stap vier is het opzetten van een business case het echte bewijs voor de moge-
lijkheden in de realiteit (het tot leven komen van de USP). Het opzetten van een business case is een pilot 
voor een specifiek project. In deze fase krijgt de uiteindelijke rolverdeling meer vorm en kunnen er eventueel 

gediend wordt. De derde stap enrolment, betreft de manier waarop gezamenlijke interesses kunnen worden 
verbonden tot potentiële associaties. De laatste stap mobilization of allies, richt zich op het vastleggen van de 
gevormde associaties (Callon, 1986). Gereflecteerd moet worden of er voldoende steun is voor de verwachte 
resultaten en of de vertegenwoordigers daadwerkelijk representatief zijn (Boelens, 2009, pp. 190-191).  

Luuk Boelens (Boelens e.a., 2006, p. 86, 2009, pp. 189-191) benadrukt in deze theorie dat ontwikkelingen 
niet zozeer of uitsluitend begrepen kunnen worden via een lineair verband tussen iemand die iets wil realise-
ren en het uiteindelijke resultaat. Het resultaat ontstaat door een complex van factoren die zich in netwerken 
organiseren. Voor de ruimtelijke ordening heeft dit de consequentie dat ruimtelijke ordening vanuit het net-
werkperspectief gezien kan worden als een proces gericht op het bouwen van netwerken, waarin ‘entities’ 
zijn verzameld in een manier waarop het netwerk bepaalde functies kan vervullen. Aansluitend op de ANT is 
vanuit een pragmatischere en planning ervaring de actor relational approach (vanaf nu ook te lezen als ARA) 
ontwikkeld door Boelens.

Boelens heeft met de ARA verschillende, vooral pragmatische, bezwaren op de ANT. Het belangrijkste be-
zwaar is dat het in de ruimtelijke ordening onmogelijk is om met zowel mensen als niet-mensen te overleggen. 
Niet-menselijke elementen kunnen op zijn hoogst worden vertegenwoordigd door menselijke actoren. Om ef-
fectief te kunnen handelen richt de ARA zich ten eerste alleen op menselijke actoren en ten tweede binnen de 
menselijk actoren alleen op de leading actoren (Boelens, 2010a, p. 270). De leading actoren zijn de actoren 
die de capaciteit en prikkel hebben om te investeren in hun lokale omgeving, en puur uit zelfinteresse betrok-
ken zijn bij netwerken en instituten. De meest succesvolle planningingrepen lijken dan ook degene te zijn die 
in staat zijn een faciliterende rol te spelen van de overlap tussen de interesses van leading actoren. De leading 
actoren kunnen afkomstig zijn uit de overheid, bedrijven en samenleving (Boelens, 2009, p. 197).    

Twee andere bezwaren zijn dat de ANT een gebrek heeft aan een normatieve focus en geen rekening houdt 
met de democratische legitimiteit (Rydin, 2010). Het gebrek aan normatieve focus ligt in het verlengde dat de 
ANT zich niet richt op de behoefte van toekomstige generaties en duurzaamheid van het milieu (Webb, 2010, 
p. 274). De kritiek op de democratische legitimiteit komt voort uit het tekortschieten van het huidige repre-
sentatieve democratie, waarbij het systeem met periodieke verkiezen niet een vertegenwoordiging is van de 
samenleving (Boelens, 2009, p. 151). 

Een volgens de ARA geschikte democratische legitimiteit en meer focus op normativiteit is te realiseren door 
de representatieve democratie aan te vullen met een associatieve democratie (Webb, 2010, p. 274). De basis-
gedachte van de associatieve democratie is dat zoveel mogelijk functies van de overheid aan de maatschappij 
worden overgedragen. Het doel is om organisaties te veranderen van een top-down hierarchie naar staats-
rechtelijk democratisch zelf besturende associaties (Hirst, 2000, p. 28). De rol van de overheid verandert naar 
een stimulerende rol van zelforganisaties en een overheid die alleen de dingen oppakt die over blijven (Boe-
lens, 2009, p. 50). Voor de planner betekent dit dat hij niet langer een neutrale scheidsrechter is of objectieve 
waarnemer, maar een planner probeert om verwikkelt te raken in de zelfgeorganiseerde actoren-netwerken 
(Boelens, 2010b, p. 286). Dit komt overeen met de trends vanuit de netwerksamenleving van nieuwe samen-
werkingsverbanden en sturingsingsmogelijkheden. 

De weg naar een regime (de zeven stappen van de ARA)
Het doel van de ARA is het creëren van een regime van actoren welke opereren volgens de principes van een 
associative democracy. Om dit doel te bereiken bevat de ARA zeven te nemen stappen. Deze zeven stappen 
zijn te herleiden uit het hierboven besproken phases of translation van Michel Callon (figuur 2.3) (Webb, 2010, 
pp. 274-275). Deze zeven te nemen stappen dienen als leidraad te worden genomen, elk probleem (situatie) 
vraag om een passende invulling. Echter, deze zeven stappen beslaan wel een globaal idee voor de planolo-
gische thema’s en vraagstukken die bij ieder project aan bod komen (Boelens, 2010, pp. 43-46). 

Actor relational approach Actor-netwerk theory

1. Finding Unique Selling Points

2. Actoranalyses

3. Opportunity Maps

4. Round Tables

5. Business Cases

6. Regime Development

7. Associative Democracy

Problematisation

Interessement

Enrollment

Mobilisation

Figuur 2.3 Overzicht stappen Actor relational approach en Actor-network theory

Bron: Boelens, 2010, Callon, 1986
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lokale consensus zoals bij organische regimes of door een grotere visie gebaseerd op overtuigingen zo-
als bij symbolische regimes. Daarnaast is een instrumenteel regime afhankelijk van diverse middelen en 
heeft daarmee een afhankelijke relatie. Om dit te verduidelijken wordt het voorbeeld van het organische re-
gime gegeven dat onafhankelijke relaties heeft. Doordat bijvoorbeeld gated communities hun eigen midde-
len hebben is de afhankelijkheid van de omgeving relatief klein (Stoker & Mossberger, 1994, pp. 207-208).

contracten worden opgesteld over de bijdrage die iedere actor maakt en wanneer (Boelens, 2010, p. 45).    

De laatste twee stappen vallen in de mobilisation fase. Het hoofddoel van deze fase is om vertrouwen 
te creëren tussen de actoren door synergie te bouwen tussen hen. Om het vertrouwen te bereiken is er 
een grote rol weggelegd voor de planners capaciteit om de probleemstelling om te zetten naar een vorm 
die breed gedragen wordt (Webb, 2010, pp. 276-277). De volgende twee stappen proberen een duur-
zaam regime te bouwen. Stap zes, regime ontwikkeling, refereert naar langdurige planning netwerken 
zoals beschreven bij Frainstein urban regime theorie. In deze stap dient een regime, op basis van actor-
netwerken, te worden ontwikkeld welke in staat is om actie te ondernemen en zich aan te passen aan ver-
anderende omstandigheden. De laatste stap van democratische verankering, is nodig om te kijken in hoe-
verre het ontwikkelde regime verankerd kan worden in een associative democratie (Boelens, 2009, p. 196).       

Een regime bestaat uit doorslaggevende actoren uit zowel het publieke, private en maatschappelijke domein. 
Cruciaal bij de werking van een regime is dat alle partijen economische, politiek of sociaal cultureel baat 
hebben bij de realisatie van de doelen. Belangrijk in de urban-regime theory is dat deze zich onderscheidt 
van het traditionele elite regime doordat er bij de urban-regime theory sprake is van een situatie waarbij 
geen enkele partij een omvattende controle over stedelijke of ruimtelijke ontwikkelingen kan hebben. De con-
trole wordt altijd gedeeld over meerdere partijen (Boelens e.a., 2006, pp. 31-32). De urban-regime theory is 
de volgende stap en geeft met name antwoord op de vraag hoe een samenwerking in stand te houden is.     

Regime theory - strategie voor samenwerking in coalities
De regime theory van Clarence Stone is ontwikkeld eind jaren ‘80 om te begrijpen of en hoe actoren worden 
betrokken bij het realiseren van overheidsdoelen. Clarence Stone heeft het in eerste instantie toegepast als 
Urban regime theory op Amerikaanse steden (Painter, 1997, p. 128). De theorie richt zich op het vermogen van 
regimes om met ‘power to’ doelen te realiseren in plaats van ‘power over’. Er is dan ook geen sprake van hië-
rarchische sturing in een regime. De theorie benadrukt de wederzijdse afhankelijkheid tussen overheid en niet-
overheid en daardoor het belang van samenwerking en coördinatie voor het oplossen van economische en 
sociale problemen. De bijdrage van de regime theory is de focus op de problemen van collectieve organisatie 
en actie. Clarence Stone beschrijft een regime als volgt: “an informal yet relatively stable group with access to 
institutional resources that enable it to have a sustained role in making governing decisions” (Stoker & Moss-
berger, 1994, pp. 196-197). Een groep bestaat daarmee voornamelijk uit elite actoren (Stoker, 1998, p. 23).

Globaal zijn er vier kerneigenschappen van regimes. Ten eerste zijn de actoren zowel overheid als niet-
overheid. Door de toename van de actoren van buiten de overheid, wordt de taak van de overheid meer 
complex om samenwerking te creëren. Ten tweede is de samenwerking gebaseerd op het feit dat de ge-
fragmenteerde middelen samen dienen worden gebracht voor het realiseren van een doel. Overheden 
worden dan ook aangestuurd om samen te werken met actoren die essentiële middelen in handen heb-
ben voor realisatie van een doelstelling of beleid. Het creëren van coalities staat dan ook centraal in de 
regime theory (Stoker & Mossberger, 1994, p. 197). Ten derde dient een regime een gezamenlijk agenda 
te hebben om de problemen aan te pakken. Ten vierde dient er sprake te zijn van een langdurig patroon 
van samenwerking in plaats van een tijdelijke coalitie (Mossberger & Stoker, 2001, pp. 810-812, 829). 

Interessant aan de regime theory is dat het inzicht geeft in hoe coalities tot stand kunnen komen en in 
welke vorm (Boelens e.a., 2006, p. 91). Stoker en Mossberger (1994) categoriseren regimes naar drie 
mogelijke vormen (figuur 2.4): organische, instrumentele en symbolische regimes. De typologie is ge-
baseerd op verschil in doelstelling die de coalities hebben. Het organische regime heeft het doel om de 
status quo te behouden. Het gaat hier om bijvoorbeeld het beschermen van het huidige karakter, zo-
als gated communities hun luxe uitstraling en voorzieningen willen beschermen. Een instrumenteel re-
gime heeft het doel van project realisatie. Het gaat bij dit regime om het realiseren van doelstellingen op 
een relatief korte termijn. De sturende kracht bij dit regime is het vermogen om een doel te kunnen be-
reiken. Het laatste regime type, het symbolische regime, heeft de doelstelling van verandering. Een 
symbolisch regime richt zich bijvoorbeeld op het veranderen van het imago of ideologie van een stad.  
Op basis van de typologie sluit het instrumentele regime het best aan bij de realisatiewens van het beleid 
opschalen en saneren. Doelstellingen zijn namelijk gevormd door de vraag wat wenselijk is, in plaats van 

De eerste stap om tot een effectieve samenwerking te komen met een instrumenteel regime is de mobi-
lisatie van actoren. Mobilisatie van actoren bij een instrumenteel regime gebeurt vanuit de motivatie voor 
concrete resultaten. De politici vanuit de overheid kunnen bijvoorbeeld de coalitie zien als een manier voor 
het winnen van publieke steun (draagvlak) en doelen gerealiseerd krijgen of voor het hoger opkomen in hun 
carrière pad. Partijen buiten de overheid zullen voor deelname aan een coalitie zich afvragen wat er voor 
hen zelf in zit. Het creëren van een gezamenlijk gedragen beeld in een coalitie door stimulansen (‘selec-
tive incentives’) is de tweede stap voor het creëren en het in stand houden van een coalitie. Het argument 
is dat: selective incentives in a fragmented and uncertain world provide a powerful mechanism for establi-
shing a common sense of purpose. ‘Selective incentives’  liggen aan de basis van de vraag waarom coali-
ties bij elkaar blijven (Stoker & Mossberger, 1994, pp. 203-204, Painter, 1997, p. 133, Stone, 2005, p. 316). 

Spit en Zoete (2009, pp. 153-155) geven een goed gebruik van ‘incentives’ in de Nederlandse ruimte-
lijke ordening (figuur 2.5). Er zijn in Nederland in tegenstelling tot in de Verenigde Staten twee hoofdtype 
instrumenten te onderscheiden: incentives en exactions. Incentives kunnen worden beschouwd als in-
strumenten bedoeld om de ontwikkelaar te stimuleren te handelen conform de wensen van de betref-
fende overheid. Incentives zijn altijd het resultaat van onderhandelingen en zowel de overheid als de 
ontwikkelaar dragen iets bij. Bij een incentive komt het er op neer dat een ontwikkelaar mag ontwikke-
len, maar hij mag meer indien er door hem wordt gepresteerd ten behoeve van de publieke zaak. Exac-
tions zijn eenzijdige acties waarbij de overheid verplichten neerlegt aan een ontwikkelaar. Dit houdt 
in dat wanneer een ontwikkelaar wil ontwikkelen hij moet voldoen aan de neergelegde verplichting. 

Symbolic
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Figuur 2.4 Overzicht verschillende regime types
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Om te belichten onder welke voorwaarden zelforganisaties zichzelf succesvol en langdurig kunnen organi-
seren, zijn de ontwerpprincipes van Elinor Ostrom in het boek Governing the Commons in 1990 geschikt 
(figuur 2.6). De essentie van Governing the Commons (Ostrom, 2008) is dat het mogelijk is, indien aan en-
kele criteria wordt voldaan, dat een groep in staat is om een gezamenlijke voorraad duurzaam te beheren. 
Privatisering of top-down beleid zijn hiervoor niet nodig. De ontwerpprincipes zijn toepasbaar op situaties 
waarbij actoren moeten samenwerken om een gezamenlijk doel te realiseren. De ontwerpprincipes één tot 
en met vijf liggen in lijn met de eerder genoemde ‘selective incentives’ bij de Urban Regime Theory. Door het 
hanteren van deze regels is de kans dat één individu profiteert ten koste van een andere in de groep, zeer 
klein. De enige optie die over blijft hierdoor is om te slagen als een groep in zijn totaliteit (Wilson e.a., 2013).

Teisman en Boons (2010, pp. 19-20) hebben de ontwerpprincipes van Ostrom vertaald naar windenergie-
projecten (figuur 2.7). Het belangrijkste dat naar voren komt is ten eerste dat er regels en kaders moeten 
komen, ook over hoe er dient te worden omgegaan met toekomstige knelpunten zoals in het geval wan-
neer de partijen er niet uitkomen. Ten tweede dat er nagedacht moet worden hoe het mogelijk is om par-
tijen erin te laten slagen om over hun eigen systeemgrenzen heen te kijken. Ten derde dat tussentijd-
se producten vastgelegd worden zoals contracten of convenanten of meer informele omgangsregels.    

De kwaliteit van het regime ontstaat op basis van gelijkstemmigheid in de interesses. Belangrijk is het om on-
derscheid te maken tussen coalities die gebaseerd zijn op hoge gelijkstemmigheid in interesses waarbij een 
compromis tussen de actoren relatief klein is, en coalities met lage gelijkstemmigheid waarbij een compromis 
relatief groot is. Typerend voor een instrumenteel regime is het political partnership, welke wordt getypeerd 
door een hoge gelijkstemmigheid in interesses, maar waar op enkele gebieden conflicten zijn. In conflictsitu-
aties is een informeel overleg gericht op het vinden van gezamenlijke belangen, en hierdoor de conflicten op 
te lossen naar gezamenlijk geaccepteerde oplossingen gebruikelijk. Samenwerking in de coalitie is iets wat 
bij het instrumentele regime actief moet worden gecreëerd in plaats van dat het kan worden aangenomen dat 
het er is. Nieuwe instituties, overleg vormen, subsidies en ondersteuning dienen worden aangeboden voor 
het realiseren van samenwerking en compromis tussen de actoren (Stoker, Mossberger, 1994, pp. 205-206).

Het ontstaan van samenwerking door zelforganisatie
Om uitgebreider te kijken naar het vraagstuk waarom actoren deelnemen aan ruimtelijke ontwikkeling, is 
het begrip zelforganisatie geschikt. Binnen de context van ruimtelijke ordening refereert zelforganisatie 
naar situaties waarbij burgers of stakeholders bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen vanuit hun eigen 
motivatie of interesse, door deel te nemen in actoren-netwerken, welke indien nodig gefaciliteerd worden 
(en niet gestuurd) door planners en overheid (Boonstra & Boelens, 2011, pp. 99, 108). Aansluitend op de 
netwerktheorie ontstaat een zelforganisatie vanuit de gedachte van actoren dat wanneer zij samenwerken 
met andere actoren meer kunnen bereiken dan wanneer zij alleen werken (Teisman e.a., 2009, pp. 98-99). 

Zelforganisatie is volgens Boonstra en Boelens (2011, pp. 109, 117) de volgende stap binnen de toenemende 
participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Een opmerking is dat Boonstra en Boelens zelforganisatie zien als 
iets wat uit zichzelf ontstaat en niet geregisseerd kan worden van buiten af. Zelforganisatie is dan ook niet 
gebaseerd op grote ideeën of ambities. Indien zelforganisatie ontstaat dan representeert het de noodzaak en 
urgentie vanuit de maatschappij zelf. Dit principe is dan ook de breuk tussen zelforganisatie en participatie. 
Het verschil tussen participatie en zelforganisatie is dat bij participatie het initiatief wordt genomen door de 
overheid, terwijl bij zelforganisatie het initiatief wordt genomen door de burgers of stakeholders en de over-
heid niet de eigenlijke aanstichter is (Machielse, 2010, p. 19). Participatie betreft doelen opgesteld vanuit de 
overheid waarbij burgers of stakeholders invloed kunnen hebben via procedures opgesteld door de overheid. 

Incentive typen
- Incentive zoning: de mogelijkheid om in ruil voor een 
publieke voorziening bepaalde restricties uit het 
bestemmingsplan te ‘verzachten’.

- Negotated contibutions: onderhandeling over de bijdrage 
van de ontwikkelaar aan een publieke voorziening.

- Land readjustment: in ruil voor grond (een deel van de) 
publieke voorzieningen realiseert. 

- Betterment fees: verplichtingen die worden opgelegd aan 
eigenaar(-ontwikkelaars) om een deel van de 
waardestijging van de grond, voorzover die aan acties van 
de overheid toe te schrijven is, af te romen en toe te laten 
vloeien aan de gemeenschap.

- Planning gain: heeft betrekking op datgene wat geen deel 
uitmaakt van de oorspronkelijk geplande ontwikkeling en 
wat de gemeenschap een voordeel oplevert dat zij met de 
oorspronkelijke plan niet zou hebben gehad. In ruil voor 
een bouwvergunning moeten ontwikkelaars een bijdrage 
leveren aan een publieke voorziening. 

Exaction typen
- Subdivision exactions: verplichten die worden opgelegd 
aan ontwikkelaars nadat deze met een bouwplan naar een 
gemeente zijn gestapt. 

- Impact fees: betalingen die worden verricht door de 
ontwikkelaars. Deze worden gestort in (publieke) fondsen.

- Negotiatied obligations: het directe resultaat van onder-
handelingen tussen overheid en de ontwikkelaar. 

- Linkage: een ‘sociale’ vorm van een exaction. Meestal 
heeft dit betrekking op woningbouw. Het betreft de 
verplichting om als compensatie voor het te ontwikkelen 
project, een bijdrage te leveren aan sociale woningbouw.

- Inclusionary zoning: is net als linkage primair gericht op 
de woningmarkt. Het betreft de verplichting van 
ontwikkelaars in het ingediende plan ten minste een 
bepaald percentage goedkope woningen te realiseren. Het 
verschil is dat inclusionary zoning binnen het plan en 
linkage buiten het plan om gerealiseerd wordt. 

Figuur 2.5 Overzicht type incentives in de ruimtelijke ordening

Bron: Spit & Zoete, 2009

Governing the Commons
1. Duidelijk gedefinieerde grenzen
2. Proportionele gelijkwaardigheid tussen opbrengsten en kosten
3. Collectieve keuze arrangementen
4. Controle
5. Sancties
6. Conflict oplossende mechanismen
7. Erkenning van de rechten van de organisatie
8. Genestelde ondernemingen

Figuur 2.6 Overzicht van de acht ontwerpprincipes

Bron: Ostrom, 2008

Gezamenlijke ontwikkeling windparken
1. Wat zijn toetredingsregels voor deelname; hoe wordt deze regel gehandhaafd en wie heeft het vermogen/recht/legitimiteit 
om deze regel te handhaven?

2. Wat zijn exit-regels wanneer partijen er niet met elkaar uitkomen? Is er een derde partij die knopen kan doorhakken, is er 
conflicthanteringarrangement en zo verder.

3. Op welke wijze zijn eigendomsrechten van grond, electriciteit e.d. vastgelegd (generieke arrangementen) en hoe worden 
deze (mogelijk deels conflicterende of niet op elkaar ingespeelde) arrangementen met elkaar verknoopt in specifieke ad hoc 
arrangement en hoe slagen partijen erin over hun eigen systeemgrenzen heen te kijken?

4. Voor welke momenten of sporen in het procesverloop wordt gebruik gemaakt van contracten, van convenanten, of van meer 
informele omgangsregels?

5. Voor welke delen van het procesverloop wordt vertrouwd op het zelforganiserend vermogen van welke partijen en waar 
wordt juist gebruik gemaakt van eenzijdig opgelegde arrangementen zoals vergunningprocedures

6. Wat zijn de regels met betrekking tot monitoring van het procesverloop en wat zijn de methoden van sanctionering? 

7. Procesverloop is ook, en in belangrijke mate een proces van beeldvorming. Deze kan partieel blijven (iedere partij doet zijn 
eigen ding en blijft bij zijn eigen taak/bevoegdheid), maar kan ook meer gedeeld worden, zodat partijen zich bewust zijn van 
elkaars handelen en elkaar daarin (vanuit weloverwogen eigenbelang) kunnen versterken.

Figuur 2.7 Toepassing van ontwerpprincipes op windenergieontwikkeling

Bron: Teisman & Boons, 2010



30 31

Een vierde criterium is een duidelijke rolverdeling. Naast een systeem dat de drijfveren veilig stelt, vraagt een 
samenwerkingsverband om meer spelregels. Het afspreken van spelregels brengt duidelijkheid in de rolverde-
ling van wie wat doet en wanneer. Met het afspreken van spelregels kan volgens de actor relation approach 
onder andere de investeringsbereidheid getest worden en daarmee vertrouwen versterken tussen de actoren. 
Een gevormde coalitie is bij het instrumentele regime geen vanzelfsprekendheid en vraagt dan ook om een 
constant proces van overleg, onderhandeling en het bouwen van instituties voor het creëren en behouden van 
gezamenlijke interesses. Een constant proces van overleg en onderhandeling sluit aan bij de urban-regime 
theorie die stelt dat partijen open moeten staan voor het maken van een compromis. Het laatste criterium bij 
een samenwerking is dan ook flexibiliteit.

Een stap verder in de huidige samenleving is de opkomst van zelforganisaties. In meest pure vorm ontstaat 
zelforganisatie vanuit een noodzaak of urgentie in de samenleving. In tegenstelling tot de urban-regime theory 
gaat het dan ook niet om een coalitie van zowel publieke als niet publieke partijen. Het leerzame van zelfor-
ganisaties is de ontwerpprincipes die leidend zijn voor robuuste coalities welke Ostrom heeft geconstateerd. 
De kern van het vraagstuk waarom er robuuste samenwerkingsverbanden bestaan en waarom ze blijven 
functioneren is dat de enige optie om jouw individuele doel te halen, is door te slagen als groep. De kans op 
het slagen als een groep wordt vergroot als de vier criteria, overlap, rolverdeling, garanties, flexibiliteit en tus-
sentijdse resultaten ingevuld worden.    

2.5 Conclusie samenwerking in een netwerksamenleving
Naar de gedachtegang van Manuel Castells stelt dit eerste deel van het theoretische kader dat de huidige 
samenleving te typeren is als een netwerksamenleving. Het belangrijkste uitgangspunt bij de organisatie van 
samenwerking in een netwerksamenleving is het erkennen van wederzijdse afhankelijkheid door de actoren. 
De wederzijdse afhankelijkheid is te vertalen in de netwerk theorie als het gegeven dat actoren alleen hun doel 
kunnen bereiken door samen te werken met andere actoren. Voor samenwerking dienen relaties aan gegaan 
te worden met de nodige actoren waardoor er netwerken ontstaan. De vraag is alleen met welke actoren dient 
een relatie worden aangegaan en op welke manier ontstaat hieruit een vruchtbare langdurige samenwerking? 
Deze vragen komen aan bod in de deelvraag die centraal stond in dit eerste deel van het theoretisch kader 
(zie ook figuur 2.8):

 Welke theorieën en perspectieven zijn er ontwikkeld omtrent het organiseren van samenwerking,   
 gericht op de uitvoering, voor ruimtelijke ontwikkelingen in de huidige netwerksamenleving en welke  
 criteria zijn hieruit op te maken? 

De bovenstaande vraag is te beantwoorden door de overlappende voorwaarden voor samenwerking uit de 
behandelde theorieën te nemen. Te beginnen met de vraag met wie moet je een samenwerking aangaan in 
een netwerksamenleving? Het antwoord ligt in de beschrijving van beleidsnetwerken door Klijn en Teisman 
met “changing patterns of social relationships between interdependent actors which take shape around policy 
problems and/or clusters of resources’’. Actoren zoeken naar andere actoren die middelen in bezit hebben die 
nodig zijn om hun doelen te kunnen bereiken. Dit komt overeen met de leading actors bij de actor relational 
approach, de elite actoren bij de urban-regime theory en de actoren met middelen en directe belangen bij de 
netwerktheorie. De consequentie van het zoeken naar actoren met de benodigde middelen is voor de ruimte-
lijke ordening dat er meer partijen nodig zijn dan alleen de publieke. Om een doel te kunnen bereiken zal dan 
ook samenwerking plaats moeten vinden met zowel publieke, private en particuliere partijen. 

De volgende vraag is dan, wat moet er geregeld worden om de verschillende partijen te laten samenwerken? 
Actoren werken samen in netwerken omdat dit de enige manier is om hun eigen doel te bereiken. Een netwerk 
functioneert dus alleen als alle actoren in het netwerk hun beginsituatie verbeteren. Om een samenwerking in 
stand te houden dienen de partijen voldoende vertrouwen te hebben dat hun eigen doelstelling gerealiseerd 
wordt. Om de vraag te beantwoorden hoe er in de ruimtelijke ordening gezorgd kan worden dat een samen-
werkingsverband tussen publieke, private en particuliere partijen daadwerkelijk tot realisatie van een plan 
komt, zijn de actor network theory, actor relational theory, urban-regime theory en zelforganisatie hulpzaam.  

Een eerste criterium voor samenwerking is het vinden van overlap. De actor network theory benadrukt de 
essentie van het vinden van gezamenlijke interesses en het overtuigen van de actoren dat hun belang gerea-
liseerd wordt. Het vinden van overlappingen in zowel probleemdefinitie als oplossingen komt in alle theorieën 
terug. Zo ziet de actor relational approach het belang van het vinden van overlappingen tussen motieven, 
doelen en drijfveren. De gevonden overlap dient verbonden te worden tot gezamenlijke interesses of ontwik-
kelingskaarten zoals bij de actor relational approach. Het vinden van overlap is een rol voor de planoloog. Dit 
vraagt aan de planoloog de capaciteit om de probleemstelling om te zetten naar een vorm die breed gedragen 
wordt. De urban-regime theory gaat verder dan alleen het vinden van overlap, en stelt dat het waarborgen van 
toewijding en vraagt om concrete resultaten. Het instrumentele regime binnen de urban-regime theory is hier 
een goed voorbeeld van.    

Een tweede criterium is het hebben van tussentijdse resultaten. Bij een instrumenteel regime ontstaat een co-
alitie vanuit de motivatie voor concrete resultaten. Actoren zullen voor deelname aan een coalitie zich afvragen 
wat er voor hen zelf in zit. Om een samenwerking te laten ontstaan en in stand te houden zijn dan ook (met 
regelmaat) concrete resultaten voor alle actoren van belang. Naast het hebben van concrete resultaten spelen 
incentives een belangrijke rol. Deze stimulansen zijn te bereiken door een systeem van individuele beloningen 
voor actoren die meewerken en het tegenhouden van beloningen voor actoren die niets toevoegen. Met dit 
systeem komt een derde criterium, het krijgen van garanties, naar voren. 
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1 Vertrouwen
2 Commitment
3 Cognitief
4 Sociaal
5 Instituitioneel 
6 Management 
7 Externe ontwikkeling

3 Voorkom definitieverschil in probleem en oplossing
4 Voorkom gebrek aan interactie
5 Voorkom ontbreken instituties (duidelijke spelregels)
6 Voorkom afwezig of verkeerde stijl van management
7 Overzie ontwikkelingen die de steun aan de oplossingen 
verminderen

Het verbeteren van de 
situatie van alle actoren 
ten opzichte van de 
beginsitutatie 

Creëren een win situatieActoren met middelen,
directe belangen of met 
consequenties

Wie? Wat? Hoe?

1 Problematization
2 Interessement
3 Enrollment
4 Mobilisation of allies 

1 Het vinden van een gezamenlijk probleem
2 Het vinden van actoren die commitment hebben
3 Gezamenlijke interesse verbinden tot samenwerking
4 Vastleggen van gevormde samenwerkingsverbanden

Het vinden van geza-
menlijke interesse

Overtuigen dat van alle 
actoren het blang gereali-
seerd wordt

Vertegenwoordigers 
van relevante actoren

1 Interpretatie
2 Identificatie
3 Ontwikkelingskaarten
4 Gesprekken
5 Business case
6 Regime ontwikkeling
7 Verankering

1 Interpreteren van het probleem
2 Identificatie van de relevante verbonden actoren
3 Ontwikkelingskaarten op basis van overlappingen
4 Ronde tafel gesprekken betreft investeringsbereidheid
5 Opzetten van een pilot project
6 Testen van vertrouwen en doorslaggevendheid regime
7 Vastleggen regime door democratische verankering 

Toewijding waarborgen 
door het maken van 
een op vertrouwen 
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flexibel en verankerd 
regime

Door overlappingen te 
vinden in motieven, doelen en 
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toekomst gericht, verleidelijk 
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door alle actoren baat hebben 
bij de te realiseren doelen

Leading actors die 
bereid zijn om te 
investeren en doorslag-
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Netwerk 
theorie

Actor network 
theory

Actor relational  
approach

Condities                       samenwerking
Theorie

1 Selective incentives

2 Gedagen beeld
3 Resultaten
4 Spelregels
5 Compromis

1 Belonen van bijdragen en tegehouden van beloningen 
voor actoren die niets bijdragen
2 Op basis van selectieve beweegredenen
3 Het behalen van tussentijdse successen
4 Instituties, overlegvormen, subsidie en ondersteuning 
5 Openstaan voor het maken van compromis

Toewijding waarborgen  
door concrete 
resultaten

Het realiseren van 
doelstelling op relatief korte 
termijn

(elite) Actoren die 
schaarse middelen in 
handen hebben voor 
realisatie van beleid of 
doelstellingen

Urban-regime 
theory

1-8 Het opstellen van 
spelregels waardoor 
het slagen als groep de 
enige optie is

1 Duidelijk gedefinieerde grenzen
2 Proportionele gelijkwaardigheid tussen opbrengsen en 
kosten
3 Collectieve keuze arrangementen
4 Controle
5 Sancties
6 Conflict oplossende mechanismen
7 Erkenning van de rechten van de organisatie
8 Genestelde ondernemingen 
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Figuur 2.8 Overzicht condities samenwerking uit deel 1 van het theoretisch kader
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2.6 Inleiding
Dit tweede deel van het theoretische kader richt zich op het proceselement van de planningdriehoek. Voordat 
de veranderingen aan bod komen in planvormingsprocessen, gaat deze sectie (deel A) over het windmolenbe-
leid in Nederland. De theoretische reflectie op de uitwerking van het windmolenbeleid geeft een goede zoek-
richting voor het tweede deel (deel B) over planvormingsprocessen. Op basis van deze sectie wordt duidelijk 
welk beleid er is rondom windenergie en op welke wijze de implementatie van windmolens is gegaan. Om 
deze vraagstukken rondom windmolens te verkennen is de opbouw van dit hoofdstuk een korte historische 
schets van het windenergiebeleid, factoren die invloed hebben op de implementatie van windmolens en als 
laatste de rol van de ruimtelijke ordening bij de implementatie van windmolens. De volgende deelvraag staat 
centraal in deze sectie: 

 Welke criteria zijn van invloed op de implementatie van het windmolenbeleid in Nederland? Indien  
 het geen succes is, in hoeverre is dit te wijten aan het terrein van de ruimtelijke ordening?

Paragraaf 2.7 start met de opkomst van politieke aandacht voor duurzame energie, met in het bijzonder wind-
energie, en eindigt met een vergelijking tussen de beleidsdoelstellingen en de daadwerkelijk windenergieca-
paciteit in Nederland. Paragraaf 2.8 gaat op zoek naar factoren die van invloed zijn op de weerstand vanuit de 
maatschappij en de investeringsbereidheid van de ondernemers ten opzichte van windenergie. Paragraaf 2.9 
kijkt naar de rol van de ruimtelijke ordening en de eerder geconstateerde factoren die een negatieve invloed 
hebben op de implementatie van windenergiebeleid. In paragraaf 2.10 wordt de deelvraag beantwoord.  

2.7 Start van de politieke aandacht voor duurzame energie en de beleidsdoelstellingen
De start van windenergiebeleid begon in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. In deze tijd, die in het teken stond 
van het rapport ‘limits to growth’ van de Club van Rome en de oliecrisis van 1973, stond het energieonderwerp 
hoog op de politieke agenda. Met de gedachte van omschakeling van de beperkte fossiele brandstoffen naar 
duurzame energie, werd windenergie door de Nederlandse overheid gezien als een toegevoegde waarde voor 
de energievoorraad. Naast de milieuzorgen was het windenergiebeleid ook gericht op het opzetten van een 
maakindustrie van windturbines. In de jaren ‘70 en ‘80 werd deze gedachten gesteund door de grote publieke 
energiemaatschappijen. De ideeën waren grootschalige windenergie projecten. Het beleid stond in het teken 
van economische en industriële ontwikkeling. Een tijd waarin begin jaren ‘70 kleinschalige windenergieprojec-
ten in een rapport van Economische Zaken beschreven werd als 20 tot 30 windturbines. Deze ideeën kwamen 
alleen niet ver tot uitvoering door een gebrek aan concurrentiewerking en het ontbreken van de juiste techno-
logie (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2740, Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 92-93, 96).

In de jaren ‘70 werd de informatie en beslissingen rondom windenergie gemaakt zonder de ‘grass-roots’ ini-
tiatieven te betrekken. Het ministerie van Economische Zaken creëerde zijn eigen netwerk met actoren die 
dicht bij elkaar stonden, zoals gerelateerde bureaus en onderzoeksinstituten. Beleidskeuzen waren dan ook 
gebaseerd op kennis binnen het netwerk en zelden op informatie van buiten het netwerk zoals lokale initia-
tieven, zelfbouwers, planners, natuur- en milieuorganisaties (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2745). Daar waar 
in de jaren ‘70 het speelveld rondom windenergie werd gevormd door de overheid en de bestaande grote 
energiemaatschappijen, komt er eind jaren ‘80 de mogelijkheid voor andere actoren om zich in te mengen. 
Deze mogelijkheid ontstaat door de verandering in de energiewet in 1989, die dan energie productie en uitgifte 
scheidt, en daardoor de monopolie uit de jaren ‘70-’80 aantast (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 96-98).

In de jaren ‘90 verandert de gehele positie van de bestaande monopolies. In de jaren ‘90 zijn twee belang-
rijke beleidsveranderingen van invloed op windenergiesector. Ten eerste zijn de directe subsidies in 1996 
vervangen waardoor de energiedistributeurs niet langer meer voordeel hadden dan andere partijen. Na de 
verandering kregen alle verkopers en gebruikers van duurzame energie vrijstelling op de eco-belasting. Deze 
vrijstelling creëerde een gunstig investeringsklimaat. Ten tweede zorgde de vernieuwde elektriciteitswet van 
1998 voor liberalisering en daarmee een meer open elektriciteitsmarkt. De regionale monopolies verdwenen 
en daarmee ook de afhankelijkheid van distributeurs voor producenten. Waar eerst de wet een verplichting 
stelde dat alle verkoop van windenergie gedaan moest worden in de locatie van productie, werd het met de 
vernieuwde elektriciteitswet voor de producenten mogelijk de windenergie aan iedereen aan te bieden (Agter-
bosch & Breukers, 2008, pp. 638-639). Het geleidelijk liberaliseren van windenergie, de vrijstelling op belasting 
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acceptatie en ten tweede planning problemen zoals onder andere het veiligstellen van locaties en vergunnin-
gen. Deze twee uitdagingen zijn onder te verdelen naar sociale en institutionele voorwaarden (Wolsink, 2000).

De sociale voorwaarden van acceptatie vanuit de samenleving is te belichten door de theorie van Bell e.a. (2005) 
die een ‘social gap’ waarnemen. Dit houdt in dat er aan de ene kant een hoog niveau van ondersteuning vanuit 
de samenleving voor windenergie is, en er aan de andere kant weinig succes is bij planning van windmolens. 
Er zijn drie verschillende verklaringen voor deze zogenaamde ‘social gap’. De eerste verklaring is het NIMBY 
(‘not in my back yard’) effect. De tweede verklaring is het ‘democratic deficit’, waarbij een kleine minderheid die 
bezwaar heeft tegen windmolens, in staat zijn om projecten te blokkeren. De laatste verklaring is de ‘qualified 
support for wind power’, waarbij mensen wel windenergie steunen maar wel scherpe voorwaarden stellen aan 
de uitwerking daarvan, zoals het effect op het landschap of dieren (met name vogels) (Agterbosch, 2007, p. 394). 

Van de drie verklaringen krijgt de eerste verklaring van het NIMBY effect hier de meeste aandacht. Dit is name-
lijk een veel gehoord antwoord op de vraag waarom windenergieprojecten niet van de grond komen. Het NIMBY 
effect verwijst naar een lokaal niet gewenste bestemming van een nabijgelegen stuk grond, omdat hiervan over-
last wordt verwacht (Spit & Zoete, 2009, p. 189). Het NIMBY concept is daarmee te vertalen naar het ‘prisonner’s 
dillema’ waarbij het collectief rationeel is om voor het publieke goed te kiezen, maar het is individudeel rationeel 
om te ‘free-riden’ op de investeringen van anderen (Bell e.a., 2005, pp. 460, 465). Vertaald naar de ‘social gap’ 
en windenergie betekent dit dat windenergie een goed idee is, zolang het maar niet in mijn directe omgeving 
plaats vindt. Bij planners en de autoriteit zoals een overheid, heerst vaak het algemene idee dat mensen alleen 
bezwaar maken puur vanwege het feit dat windmolens geplaatst worden in de directe omgeving van die men-
sen. Deze gedachte is niet correct en leidt daardoor tot veel misverstanden (Wolsink, 2007, pp. 1191, 1199).

Om het NIMBY effect te onderzoeken zijn er een aantal studies gedaan naar perceptie ten opzichte van 
windmolens over een tijdsperiode. Uit de onderzoeken blijkt dat de negatieve perceptie over tijd af-
neemt (Devine-Wright, 2005, p. 130). Het NIMBY effect bij windmolens wordt in de literatuur ook wel be-
schreven als een dynamische houding. Deze dynamische houding ontwikkelt zich in de vorm van een 
U. De U vorm betekent dat de houding voor de ontwikkeling van een windmolen positief is, naar een 
meer negatieve houding wanneer de ontwikkeling bekend word gemaakt, terug naar positief wanneer 
er een aanzienlijke tijd voorbij is gegaan na de plaatsing van een windmolen. Dit geeft aan dat houding 
van mensen tijdelijk kritisch wordt, echter geeft het niet aan dat mensen uiteindelijk puur uit eigenbe-
lang handelen en daarom bezwaar maken omdat het in hun achtertuin is (Wolsink, 2007, pp. 1198-1199). 

De andere twee verklaringen van ‘democratic deficit’ en ‘qualified support for wind power’ geven even-
eens geen geschikt beeld van de sociale acceptatie vanuit de samenleving (Agterbosch, 2007, p. 405). 
De tweede verklaring van ‘democratic deficit’ schiet tekort op het idee dat een klein aantal tegenstanders 
het proces kan stoppen. Het beleid en de steun van de overheid voor windenergie maakt de kans klein 
dat een tegenstand succesvol wordt. De derde verklaring ‘qualified support for wind power’ schiet te-
vens te kort omdat ondanks de meeste mensen windenergie niet onvoorwaardelijk steunen en er al-
tijd eisen gesteld worden aan de ontwikkeling van windenergie, dit geen reden is om tegenstand te cre-
eren met de bedoeling de ontwikkeling te stoppen. Deze laatste verklaring ligt in het verlengde van 
het NIMBY effect, waarbij er niet puur uit eigenbelang gehandeld wordt (Bell e.a., 2005, pp. 463-464).

De drie behandelde verklaringen geven geen antwoord op de vraag waarom er toch sociale weerstand 
ontstaat bij de implementatie van windmolens. Toch zit de weerstand in het vraagstuk van redelijkheid/
eerlijkheid. Het gaat er niet om dat niet alle mensen hoeven bij te dragen aan het publieke goed en dat 
ze de intentie hebben om deze last bij andere mensen neer te leggen, maar de weerstand ontstaat om-
dat het onredelijk is dat andere mensen, besluitnemers, de last bij hen neerleggen. De essentie hiervan is 
dat het niet gaat om het eigenbelang, maar het gaat erom dat er een redelijke beslissing gemaakt wordt 
die niet onrechtvaardig is (Wolsin, 2007, p. 1203). Onderzoek toont dan ook aan dat de negatieve houding 
van mensen voornamelijk gebaseerd is op de visuele impact (Toke e.a., 2008, p. 1136), en dat deze ne-
gatieve houding versterkt wordt door wijze van beslissingsprocessen (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2738).  

en de productie subsidies, bracht een product dat steeds beter geproduceerd kan worden door de marktwer-
king. Het steeds aantrekkelijker worden van windenergie creëerde ook nieuwe spelers zoals buitenlandse 
bedrijven en wederverkopers. (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 98-100)

Het achterblijven van de implementatiecapaciteit 
Ondanks de beleidsveranderingen in de jaren ‘90, hebben deze niet geleid tot een toename van de windener-
giecapaciteit (figuur 2.9). Dit kwam mede omdat het financieel aantrekkelijk was geworden voor distributeurs 
om duurzame energie te importeren. De overheid zocht naar een alternatief zodat de belastingopbrengsten 
niet verdwenen naar het buitenland. Door veranderingen in regels en subsidie, zoals onder andere het groen 
certificaat systeem in plaats van het vrijwillige groene label systeem en het verliezen van de bevoorrechte 
positie van distributeurs, heeft de overheid de windenergiecapaciteit gestimuleerd. De totale implementatie 
capaciteit is sinds 2002 sterk toegenomen. Deze toename is grotendeels te wijten aan de toename in inves-
teringen van particuliere boerenontwikkelaars (Agterbosch & Breukers, 2008, p. 639, Breukers & Wolsink, 
2007a, pp. 100-101).

Ondanks de sinds 2002 sterk toegenomen capaciteit is Nederland, in vergelijking met andere Europese landen 
zoals Duitsland, Denemarken en Spanje, niet succesvol geweest met het implementeren van windmolens. Het 
niet succesvol implementeren komt naar voren in het niet halen van de gestelde beleidsdoelstellingen (Wolsink, 
2007, p. 1189). Zo resulteerde de beleidsdoelstelling van 1000MW voor het jaar 2000 slechts in een capaciteit 
van 480MW in het jaar 2001 (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 100-101). De capaciteit van 1000MW is pas in het 
jaar 2004 bereikt door voornamelijk opkomst van de boerenondernemers (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2743). 
Met de doelstelling van de Europese Raad van 20% duurzame energie in het jaar 2020 (Agterbosch e.a., 2007, 
p. 394) en de doelstellingen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012) van 6000MW in het jaar 2020 
aan windenergie op land, is de vraag of deze doelstelling van een verdrievoudiging aan capaciteit haalbaar is. 

Paragraaf 2.8 Factoren van invloed op implementatie
Met de nieuwe doelstelling voor windenergie in de ‘Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte’ en de geschiedenis 
waarbij implementatie de gestelde beleidsdoelen niet haalde, is het relevant  om te kijken naar factoren die invloed 
hebben op de implementatie van windmolens. Agterbosch e.a. (2007, p. 394) onderscheiden twee uitdagingen 
voor de implementatie van windmolens en het behalen van de doelstellingen in Nederland. Ten eerste de sociale 
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Terugverwijzend naar dynamische houding van mensen in de zogenaamde U vorm (Wolsink, 2007, pp. 
1198-1199), laat zien dat de negatieve houding door de visuele impact verminderd kan worden na verloop 
van de tijd als de windmolen geplaatst zijn. De vormgeving van het proces is echter een belangrijk aspect 
van de reden waarom de weerstand niet na verloop van de tijd afneemt. Bij de vormgeving van het pro-
ces staan twee elementen centraal bij het creëren van lokale betrokkenheid. Lokale betrokkenheid in de 
zin van financiële betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid, verhoogt steun en een positievere houding 
voor het implementeren van windenergie (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2738). Het voelen van eerlijk-
heid van het planningsproces en homogeniteit binnen de gemeenschap in verband met de potentiële op-
brengsten zijn dan ook volgens Agterbosch e.a. (2007, p. 404) belangrijke factoren voor sociale acceptatie. 

De financiële betrokkenheid is het eerste belangrijke aspect dat kan bijdragen aan lokale sociale acceptatie 
en daarmee implementatie. Dit sluit aan op de homogeniteit binnen de gemeenschap in verband met de 
potentiële opbrengsten zoals verwoord door Agterbosch e.a. (2007, pp. 394, 404). Een veel voorkomend 
conflict op het gebied van financiële betrokkenheid is het conflict over de kosten en baten tussen (van bui-
ten af komende) investeerders en lokale bewoners. Het gaat bij het conflict om de eerlijkheid van verde-
ling, welke focust op een eerlijke distributie van de uitkomst. Deze uitkomst heeft onder meer te maken met 
de eigendomssituatie, bedrijf of lokaal eigendom, eigendom van het land en de financiële participatie bin-
nen het project. De lokale bevolking kan weerstand bieden tegen het project wanneer het gevoel gegeven 
wordt dat de beslissingen die gemaakt worden, voornamelijk externe economische belangen behartigen. 

Het gevoel van eerlijkheid in het planningsproces is het tweede aspect. Het gaat hier om procedurele 
rechtvaardigheid, ofwel de eerlijkheid van beslissingen. Voor lokale acceptatie is het van belang om bin-
nen het proces passende participatie te hebben. Bij passende participatie gaat het om de mogelijkheid 
voor burgers om hun stem te laten horen, bevredigende informatie, behandeld worden met respect en het 
maken van onbevooroordeelde beslissingen. Weerstand kan ontstaan als het idee bestaat dat de beslis-
singen die genomen worden, de lokale aspecten negeren zoals overlast, risico voor omwonende, de vi-
suele waarde van het landschap en de bescherming van natuur. Zowel distributie als procedurele eer-
lijkheid, zijn belangrijke factoren om de juiste sociale condities te creëren (Agterbosch e.a., 2007, pp. 
394, 404-405). Wanneer investeerders van buitenaf of hogere niveaus van overheid proberen om wind-
energie te implementeren zonder de lokale omgeving hierbij te betrekken, kan een wantrouwen ontstaan 
en daarmee het proces als oneerlijk worden gezien door de lokale omgeving (Toke e.a., 2008, p. 1136). 

Factoren van invloed op implementatie (investeringsbereidheid vanuit het  ondernemerschap)
Naast de sociale acceptatie vanuit de lokale gemeenschap, is het ook van belang om te kijken naar de fac-
toren die invloed hebben op het stimuleren van het ondernemerschap in windenergie. In Nederland zijn er 
vier verschillende investeerders te onderscheiden: energie distributie bedrijven, kleine private investeerders 
(boeren), onafhankelijke windenergie producenten en windcoöperaties. Boeren hebben sinds laat in de ja-
ren ‘90 een snelle inhaalslag gemaakte op basis van mogelijke capaciteit (Agterbosch & Breukers, 2008, p. 
642 ). Het belang van het stimuleren van ondernemerschap is omdat de implementatie voor het merendeel 
wordt gevormd door kleine private investeerders (43% in 2005) (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2743) en door 
de geliberaliseerde markt het succes van implementatie afhangt van de wil om te investeren door onder-
nemers. Het begrijpen van de voorwaarden vanuit de ondernemers om te investeren is dan ook cruciaal 
voor het beleidvorming dat nodig is voor implementatie van windenergie (Agterbosch e.a., 2005, p. 1025).

De factoren die bepalend zijn voor het investeringsklimaat van ondernemers zijn te verdelen naar so-
ciale en institutionele voorwaarden. Sociale voorwaarden zijn de manier waarop de verschillende acto-
ren omgaan met institutionele condities, zoals regels, wetten en normen. Sociale voorwaarden zijn te 
zien als acties voor samenwerking of competitie tussen de verschillende actoren zoals ondernemers, 
overheid, landbezitters, natuurorganisaties en de lokale gemeenschap. De belangrijkste voorwaar-
den die ondernemers noemen waarom implementatie niet succesvol is, is van institutionele aard. Dit 
is namelijk de voorwaarde van de machtspositie van de lokale overheid. De ondernemers zien dit als het 
blokkeren van de marktontwikkeling door lokale politici. Andere voorwaarden voor implementatie heb-
ben de werking het proces te vertragen, maar niet te blokkeren (Agterbosch e.a., 2005, pp. 1027, 1035).

De oplossingen voor de sociale en institutionele voorwaarden zijn op basis van een gehouden “beleidslab-
sessie” met 57 ondernemers in windenergie in kaart gebracht. Er zijn vier hoofdthema’s van de problema-
tiek te onderscheiden. Ten eerste de eerder beschreven machtspositie van de lokale politici. De onvrede 
bij de ondernemers zit hem in de hoge gevoeligheid van lokale politici voor de publieke opinie. Indien de 
lokale overheid niet bereid is om mee te werken, hebben de ondernemers weinig tot geen middelen om 
toch windenergie te implementeren. Het tweede thema, gefragmenteerd beleid en instrumenten, is een 
oorzaak voor lange procedures indien er weerstand ontstaat. Weerstand kan dan ook snel leiden tot ver-
traging, echter niet tot uiteindelijke blokkering. Succesvolle implementatie vraag om een ambitieuze hou-
ding van de lokale overheid die de procedurele complexiteit kunnen reduceren (Agterbosch e.a., 2005).

De twee resterende hoofdthema’s hebben betrekking op de financiële kant van het ondernemen. De der-
de voorwaarde betreft de onzekerheid rondom het financiële subsidiesysteem. Het Nederlandse sub-
sidiesysteem staat bekend om zijn complexe en instabiele karakter. Veranderingen in subsidie regelin-
gen zorgen voor verstoring in projectrealisatie. Dit leidt echter eerder tot vertraging dan tot afstel. Sinds 
het einde van de jaren ‘90 is de marktwerking door de economische rendabelheid niet in gevaar ge-
komen. Het laatste thema gaat over financiële discriminatie. Volgens de ondernemers blijkt dit echter 
geen grote factor te zijn voor de marktontwikkeling (Agterbosch e.a., 2005). Deze thema’s komen over-
een met Toke e.a. (2008, p. 1138) die erkennen dat de beleidsinstrumenten en procedures in Neder-
land een veranderlijk karakter hebben, wat een negatieve invloed heeft op investeringsbeslissingen.  

In lijn met de bovenstaande thema’s van problematiek zien Teisman en Boons (2010, pp. 40-41) een aantal 
specifieke factoren voor vertraging of versnelling van processen rond de plaatsing van windmolens. Fac-
toren voor vertraging is ten eerste het niet, of slechts na lange tijd, tot stand brengen van een voldoende 
gezaghebbend consortium van initiërende en financierende partijen. Ten tweede het moeten ‘overdoen’ van 
activiteiten (stappen in besluitvorming) doordat een project van het lokale naar het nationale niveau wordt 
getild als gevolg van de rijkscoördinatieregeling. Ten derde door het feit dat lokale bestuurders een afwach-
tende of negatieve houding tentoonspreiden bij beslissingen over initiatieven. Ten vierde doordat rijkspartijen 
‘opeens’ met bezwaren komen, of subsidieregelingen veranderen waardoor economische haalbaarheid op 
losse schroeven komt te staan. Ten vijfde door de snelheid van technische mogelijkheden in relatie tot vergun-
ningverstrekking. Als laatste door eisen van externe partijen, zoals AKZO, Schiphol, Defensie en anderen, 
waar partijen niet goed grip op krijgen. Het is interessant om te zien dat vertragingen vaak zijn gebaseerd op 
beelden van scheiding van verantwoordelijkheden: eerst moeten ‘zij’ iets doen voordat ‘wij’ verder kunnen.

Teisman en Boons (2010, pp. 40-41) zien ook factoren voor versnelling. Ten eerste de bereidheid 
van overheden om zich actief in te zetten voor een snelle verloop van procedures. Ten tweede de be-
reidheid tot het inzetten van zogenaamde oliemannetjes of formateurs die partijen tot elkaar brengt 
en vertrouwen opbouwt. Als laatste en niet onbelangrijk het ontdekken van meekoppelende belan-
gen waardoor het voor niet windmolen gerichte partijen toch interessant wordt om mee te doen. 

Paragraaf 2.9 De invloed van ruimtelijke ordening op de implementatie
Het Nederlandse planningssysteem heeft zich ontwikkeld naar een systeem waarbij de hogere overhe-
den steeds meer invloed hebben op het niveau van de gemeente. Het primaat van het planningssysteem 
ligt echter nog steeds bij het bestemmingsplan, door de wettelijke binding van het bestemmingsplan, 
en daarmee bij het gemeentelijke niveau. Een voorgesteld windenergieproject zal in principe dan ook de 
goedkeuring van de gemeente dienen te krijgen. Ondanks de diverse instrumenten die de hogere overhe-
den hebben om in te grijpen op het lokale niveau, blijkt dat deze instrumenten in de praktijk niet of nau-
welijks worden gebruikt. Een reden voor het niet gebruiken van deze instrumenten is omdat dit een nega-
tief effect kan hebben op de relatie tussen de overheden (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 101-103). De 
uiteindelijke beslissingen over investeringen en implementatie van concrete windenergieprojecten wordt 
genomen op het lokale niveau, in Nederland het niveau van de gemeenten (Toke e.a., 2008, p. 1142). 

De wijze van planning voor windenergie in de jaren ‘90 is niet effectief geweest. In het jaar 1991 sloot het ministe-
rie van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en het Milieu samen met zeven provincies 
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leidsbeslissing op verschillende schaalniveaus. Deze kennis ontstaat of verandert binnen een wederzijd-
se interactie in een planningsproces. Bij ‘the capacity for mobilisation’ gaat het erom of alle actoren met 
een belang in de lokale beslissingen zijn betrokken in het proces (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 93-94).

De eerste dimensie ‘relational resources’, waarbij begrip en vertrouwen centraal staan is begin jaren ‘90 
niet aan de orde. Het ministerie van Economische Zaken en de manier van sturing in een ‘top-down’ tech-
nische stijl is hiervan de oorzaak. De milieuorganisaties en lokale initiatieven hadden geen mogelijkheid 
tot inbreng. De overheid heeft daarnaast nooit een sterke politieke wil laten zien voor windenergie imple-
mentatie omdat de exclusieve aanpak weinig heeft bijgedragen tot de vorming van een gezamenlijke be-
leidsaanpak. De succesvolle capaciteitsgroei sinds 2001 is ontstaan doordat de boerenontwikkelaars 
hun eigen kennis en netwerk hebben gebruikt en daarmee de capaciteit creëerden om te onderhande-
len met energiebedrijven, gemeenten en andere belanghebbende (Breukers & Wolsink, 2007a, p. 104).

De tweede dimensie ‘knowlegde resources’ krijgt in de jaren ‘90 vorm met de angst dat met het betrek-
ken van diverse actoren veel weerstand ontstaat. Kennis vanuit verschillende actoren zoals milieuorgani-
saties krijgen dan ook geen stem binnen het proces. Het uitsluiten van kennis vanuit de lokale bevolking 
creëert dan ook weerstand. De laatste dimensie ‘capacity for mobilisation’, kwam niet tot zijn recht door 
de gehanteerde ‘top-down’ methode van sturing. Er ontstond daardoor ook weinig lokaal draagvlak bij 
het implementeren van windenergie. In de jaren ‘90 was zelfs sprake van een groei van lokale antiwind-
energie actiegroepen. Met de opkomst van de lokale boerenondernemers en de daarmee gepaarde lo-
kaal economische baten, zijn deze actiegroepen afgenomen (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 104-105).  

Het totale beeld rondom ‘institutional capacity-building’ laat een zeer beperkte verbetering zien in Neder-
land. Het karakter rondom het windbeleid was in het verleden gefragmenteerd en wantrouwig. Er zijn ver-
beteringen in samenwerkingsprocessen met belanghebbende. Dit is echter beperkt. Er is geen structu-
rele trend van een meer open planproces waarbij de lokale gemeenschap en belanghebbende betrokken 
worden. Het belang van een open planproces komt terug bij de implementatiesuccessen van de provin-
cies. Met de vernieuwde convenant in 2001 hebben de provincies een prominentere rol gekregen in het 
ondersteunen en de profilering van windenergieprojecten. De provincies hanteren verschillende aan-
pakken uiteenlopend van ‘top-down’ naar interactieve en ‘bottum-up’ strategieën, waarbij de gemeen-
ten en actoren een variërende betrokkenheid hebben. Te zien is dat de ambitieuze provincies op het 
gebied van windenergie die kiezen voor een interactieve planproces, met betrekking van de gemeen-
tes, een grotere stijging laten zien van implementatie (Breukers & Wolsink, 2007a, pp. 103, 106-107).

Paragraaf 2.10 Conclusie

 Welke criteria zijn van invloed op de implementatie van het windmolenbeleid in Nederland? Indien  
 het geen succes is, in hoeverre is dit te wijten aan het terrein van de ruimtelijke ordening?

Het algemene beeld over windenergie is positief. De samenleving steunt duurzame energie en daar-
mee ook de ontwikkeling van windenergie. Ook is het voor de ondernemers, voor het merendeel boeren, 
financieel interessant om bij te dragen aan implementatie van windenergie. Toch verloopt de implementa-
tie van windenergie moeizaam en is er sprake van weerstand vanuit de samenleving. De weerstand van-
uit de samenleving, ofwel de lokaal betrokkenen, ontstaat niet door het object van planning maar door het 
proces van planning van windmolens. De steun van lokaal betrokkenen voor windenergie neemt toe door 
het vergroten van participatie in de vorm van zowel financiële betrokkenheid als betrokkenheid bij het 
proces (figuur 2.10). De vraag om een eerlijk en volgbaar proces sluit aan bij het criterium rolverdeling.  

Het ontwikkelen van windmolens gebeurt door private partijen. Het vergroten van implementatie is daarbij afhan-
kelijk van de investeringsbereidheid van de private partijen. De investeringsbereidheid bij de boeren ondernemers 
is afhankelijk van de zekerheid die geboden wordt. De blokkering van de marktontwikkelingen door lokale politici is 
dan ook de belangrijkste reden voor afstel van implementatie van windmolens. Ten tweede is financiële onzeker-
heid een belangrijk element voor ontwikkeling. Een derde garantie die de investeringsbereidheid kan vertragen 
is de aanwezigheid van een gefragmenteerd beleid. Opvallend is dat in alle belemmeringen voor ontwikkeling 

een convenant. Dit convenant had de doelstelling om in het jaar 2000 een capaciteit van 1000MW te hebben aan 
windenergie. Deze doelstelling is ruimschoots niet gehaald doordat er slechts 447MW aan capaciteit in het jaar 
2000 was gerealiseerd (CBS Statline, 2013). De ministeries en de provincies hadden met het convenant focus 
op grootschalige doelstellingen welke ontwikkeld moesten worden door de energie distributeurs. Doordat ge-
meentes, aandeelhouders, projectontwikkelaars, milieu- en natuurorganisaties niet betrokken waren bij het op-
stellen van het convenant, en de energie distributeurs gebrek aan ervaring hadden met het plannen, ontstond er 
een ongeschikte planningwijze. De energie distributeurs richtte zich op een project planningwijze waarmee het 
lokale niveau en de zorgen en discussies op dit niveau werden genegeerd. Hierdoor ontstond er conflict met de 
lokale politici (over onder andere landschapsimpact en lokale economische voordelen), die echter nodig zijn voor 
de bestemmingswijziging en daarmee implementatie van windenergie (Agterbosch & Breukers, 2008, p. 640)    

Het ministerie van Economische Zaken koos ervoor dat het Rijk en de provincies de locatiekeuze bepaalden voor 
de doelstellingen van het convenant. Het ministerie deed dit met het idee de lokale weerstand hiermee teniet te 
doen (Agterbosch & Breukers, 2008, p. 640). In de jaren ‘90, na het tekenen van het convenant, is er vooral sprake 
van formeel overleg tussen de diverse partijen. Er is geen spraken van participatie, ook niet van de gemeenten. 
Deze manier van planning resulteert dan ook in de situatie waarbij in de regioplannen in 1999 een gereserveer-
de capaciteit is opgenomen van 865MW, maar dat deze reservering niet terug komt in de bestemmingsplannen 
van de gemeenten (Breukers & Wolsink, 2007a, p. 102). Overeenkomend met de factoren die invloed hebben 
op de implementatie volgens de ondernemers, is er eind jaren ‘90 inderdaad geen sprake van doorwerking en 
hebben de politici van de lokale overheden de macht om implementatie te stoppen (Agterbosch, 2005, p. 1035).  

De dominante ‘top-down’ planning op het gebied van windenergie heeft een negatief effect gehad op de 
implementatie. Tijdens het toepassen van de ‘top-down’ planningwijze heerste de veronderstelling dat 
er een groot publiek draagvlak was voor windenergie. Dat was alleen niet het geval en dit wordt in de li-
teratuur ook wel de ingenieurs of planners illusie genoemd (Wolsink, 2000, p. 59). Planning in Nederland 
is dan ook vooral gericht op coördinatie dan op daadwerkelijke samenwerking. Op het lokale niveau is er 
sprake van een meer inclusief planproces waarbij de samenleving een stem krijgt. Alleen het publiek krijgt 
vaak de mogelijkheid om te reageren wanneer het plan is gepubliceerd, en niet tijdens de ontwikkeling 
van het plan. De samenleving heeft dan alleen de mogelijkheid om het plan te accepteren of af te keuren. 
Het op deze wijze plannen van windenergie had de gedachte dat complexe en tijdconsumerende beslis-
singsprocessen met vele actoren vermeden konden worden. Hetgeen wat later bleek een averechts effect 
te hebben waarbij de implementatie achter bleef bij de doelstellingen (Breukers & Wolsink, 2007a, p. 103).       

In het jaar 2001 is het convenant vernieuwd en ontstaat er een omslag in de implementatievaart van windener-
gie. De actoren die het moeten uitvoeren verschuiven van de energiedistributeurs naar de boerenondernemers. 
Met deze verschuiving naar de boerenondernemers neemt de implementatie snel toe. Dit gebeurt omdat de 
boerenondernemers zich op het lokale niveau bevinden. De sociale netwerken en de lokale economische baten 
zijn hiermee factoren die implementatie bewerkstelligen (Agterbosch & Breukers, 2008, p. 640). De lokale fac-
toren komen niet terug in de periode waarin de energiedistributeurs verantwoordelijk waren voor de uitvoering. 
In deze periode zijn de ‘grass-roots’ initiatieven niet benut met een geringe implementatie als gevolg (Agter-
bosch & Breukers, 2008, p. 646). Tevens dient worden opgemerkt dat de implementatietoename ook voor een 
deel toe te schrijven is aan de MEP subsidie die actief was van 2003 tot en met 2006 en het financieel interes-
santer maakte om een windmolen te exploiteren (Breukers & Wolsinka, 2007, pp. 100-101). In vergelijking met 
de jaren ‘90, is de windenergie ontwikkeling in de jaren ‘00 veranderd naar een relatief kleinschalige, gedecen-
traliseerde, lokaal afhankelijke implementatie. Voor implementatie in de jaren ‘00 is er dan ook een goedkeu-
ring nodig van verschillende actoren die baat hebben bij het lokale niveau (Breukers & Wolsink, 2007, p. 2738). 

De bovenstaande historische achtergrond van ruimtelijke ordening en windenergie geeft inzicht in de vraag 
waarom ruimtelijke ordening ‘faalt’ bij het implementeren van windenergie. Om dit toe te lichten is ge-
bruik gemaakt van het concept van Healey: ‘institutional capacity-building’. Dit concept betreft de vraag of 
windenergie is ingebed in de bestaande routines en praktijk van de ruimtelijke ordening. Het concept be-
vat drie dimensies: ‘relational resources’, ‘knowlegde resources’ en ‘capacity for mobilisation’. ‘Relation re-
sources’ omvat de band tussen mensen en organisaties die gebaseerd zijn op gemeenschappelijk begrip 
en wederzijds vertrouwen. ‘Knowlegde resources’ is de kennis die wel of niet aanwezig is binnen een be-
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van windmolens de overheid een belangrijke rol speelt. Het ontbreken van garanties over bijvoorbeeld eendui-
dig en consistent beleid vanuit de overheid is voor de private partijen een  belangrijke belemmering. Het criteri-
um garanties komt hiermee ook terug als een bepalende factor voor het implementeren van windenergiebeleid.    

Als de implementatie verstoord of zelfs geblokkeerd kan worden door de lokale belanghebbende en de 
private ondernemers, dan is het van belang om hier rekening mee te houden als overheid. Zeker vanuit 
de netwerktheorie is het essentieel om de wensen van alle benodigde actoren te vervullen. De histori-
sche schets leert dan ook dat het technische karakter en het gesloten proces niet tot succesvolle imple-
mentatie leidt. Voor de ruimtelijke ordening is hierin een rol weggelegd. Het betrekken van de lokale ge-
meenschap en het bieden van zekerheid aan de ondernemers lijkt nodig te zijn om de toekomstig gestelde 
capaciteit te behalen. De vorm van het proces staat centraal in de ruimtelijke ordeningsopgave. Het pro-
ces moet niet alleen draagvlak creëren bij de niet-publieke partijen, maar ook doorwerking genereren bij 
het bestuursniveau van de gemeenten. Ten eerste omdat hier het primaat van de implementatie ligt met 
het bestemmingsplan. Ten tweede omdat op dit niveau de belangrijkste zekerheid dient te worden afge-
geven aan de ondernemers. Een open interactief planproces is de opgave voor de ruimtelijke ordening.  

1 opbrengsten

2 eerlijkheid
3 participatie
4 lokale politiek

5 eenduidig beleid
6 subsidies
7 financiële eerlijkheid

1 financiële betrokkenheid door baten lokaal te houden en 
het weg laten vloeien van baten naar externe partijen te 
verminderen 
2 gevoel van eerlijkheid met procedurele rechtvaardigheid
3 passende participatie
4 machtspositie lokale politiek verminderen zodat 
ontwikkelaars minder afhankelijk zijn van politieke 
schommelingen
5 voorkomen gefragmenteerd beleid
6 duidelijkheid over subsidies
7 tegengaan financiële discriminatie

Een open, volgbaar en 
rechtvaardige proces 
voor de lokale actoren 
en ontwikkelaars

Wegnemen van 
maatschappelijke weerstand 
en risico’s voor de o
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Figuur 2.10 Overzicht condities samenwerking uit deel 2a van het theoretisch kader
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2.11 Inleiding
In het eerste deel van dit hoofdstuk is aangeven dat het realiseren van (ruimtelijke) ontwikkelingen in de he-
dendaagse samenleving vraagt om samenwerking tussen meerdere actoren met uitlopende drijfveren. De 
eerste sectie (deel A) over het windenergiebeleid sloot af met dat het technische karakter en het gesloten 
proces niet tot succesvolle implementatie leidt, maar dat er vraag is naar interactieve open planvormingspro-
cessen. De opkomst van interactieve planvormingsprocessen staan centraal in deze sectie (deel B). Vanuit 
het netwerkperspectief is de afhankelijkheid van meerdere actoren een mogelijke invloed op de mate van in-
teractief beleid en planvormingsproces (De Graaf, 2007, p. 23). De mate van interactief beleid heeft daarmee 
weer invloed op de rol en de positie van de overheid en planoloog. De vragen in deze sectie richten zich op 
de voorwaarden voor samenwerking bij interactieve planprocessen als meerdere actoren vanuit verschillende 
segmenten samen dienen te werken. De bijhorende deelvraag is de volgende:  

 Welke consequenties zijn er voor een gezamenlijk planvormingsproces, door de toename van 
 interactiviteit, en welke critiera zijn hieruit op te maken?

Paragraaf 2.12 geeft inzicht in de trends die gaande zijn bij de vormgeving van planprocessen. De trends 
laten een verschuiving zien van planprocessen waarbij de nadruk van het object naar proces is verschoven. 
Paragraaf 2.13 richt zich vervolgens op het populairder wordende interactieve planvormingsproces en de 
bijbehorende participatie van actoren. De veranderende rol van de overheid bij het planvormingsproces staat 
centraal in paragraaf 2.14. In paragraaf 2.15 gaat het specifiek om voorwaarden voor het planvormingsproces 
op het regionaal schaalniveau. Het tweede deel van dit derde hoofdstuk eindigt met de conclusie in paragraaf 
2.16. De conclusie geeft weer op welke manier er omgegaan kan worden met actoren in een interactief plan-
vormingsproces.   

Paragraaf 2.12 Ontwikkeling in de hedendaagse planvormingsprocessen 
Hajer e.a. (2006, pp. 11-13) wijzen de ontwikkelingen in de hedendaagse ruimtelijke planning toe aan de ver-
anderende samenleving en de toenemende bestuurlijke complexiteit. Deze ontwikkelingen hebben het plan-
nen veranderd ’’van een overzichtelijke route naar een omvangrijk en tijdrovend doolhof’’. De invloed van de 
veranderende samenleving en de bestuurlijke complexiteit op de ruimtelijke planning is waar te nemen door te 
kijken naar het planvormingsproces. Het planvormingsproces bestaat uit twee delen, het inhoudelijke en het 
procedurele component. Het inhoudelijke component bestaat uit planontwerp of de inrichtingsopgave. Het pro-
cedurele component wordt gevormd door het procesontwerp, organisatie of sturingsopgave. De balans binnen 
deze twee componenten is een belangrijke verschuiving voor de vormgeving van het planvormingsproces en 
de rol van de planoloog. Het inhoudelijke technische component was met de blauwdruk- of eindtoestandplan-
ning dominant tot in de jaren zestig. Vanwege kritiek vanuit de maatschappij dat deze wijze van planning niet 
meer paste bij de dynamiek van de samenleving, is de dominantie verschoven naar het procedurele compo-
nent. Planvorming ontwikkelde zich van blauwdrukplanning naar procesplanning en op dit moment open plan-
ning (Spit en Zoete, 2009, pp. 16, 21, 180-185). 

Open planning, vanaf de jaren ‘90, richt zich op het streven naar draagvlak voor de uitvoering en vergroting 
van de legitimiteit van de ruimtelijke planning. Door het betrekken van actoren in een zo vroeg mogelijk sta-
dium dient dit bereikt te worden (Spit en Zoete, 2009, pp. 92-93). De ontwikkeling van het type planvorming is 
ontstaan doordat het besef is doorgedrongen dat het fysieke deels bestaat uit niet of nauwelijks te beïnvloeden 
deelprocessen. De verschuiving in planvorming laat hierbij aansluitend een verandering zien in het doel van 
het plan (figuur 2.11). Terwijl met de blauwdrukplanning het accent lag op de uitvoering, ligt bij de moderne 
plannen het accent op het doel om bepaalde actoren tot handelen aan te zetten. Het plan in de moderne 
planologie is hiermee geen doel op zich, maar één van de vele middelen om planning te bedrijven (De Roo & 
Voogd, 2007, pp. 16, 68). Hajer e.a. (2006, p. 23) verwoorden deze verschuiving door een plan dat werkt twee 
functies te geven: het plan moet werven en het plan moet landen. 

HOOFDSTUK 2
Deel 2b Gezamenlijke 
Planvormingsprocessen

eindtoestandplannen plannen t.b.v. communicatie,
informatie en coördiantie 

Figuur 2.11 Uiterste in planperspectieven

Bron: De Roo & Voogd, 2007
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Governance vraagt om een herpositionering van zowel formele, als informele structuren tot werkbare re-
laties tussen sleutelactoren. Sleutelactoren kunnen bestaan uit overheid, markt, bevolking, bedrijven en 
associaties (Boelens, 2005, p. 44). Bij governance gaat het om coördinatie van activiteiten rondom col-
lectieve problemen van wederzijds afhankelijke actoren (Teisman, 2012, p. 118). De actoren dienen na-
drukkelijker in het beleidsproces te worden betrokken (Hajer e.a, 2006, p. 16). Coördinatie bij een geza-
menlijke opgave met vele actoren vraagt om een steeds interactievere rol van de overheid (Spit & Zoete, 
2009, p. 183). De interactieve rol van de overheid is nodig bij realisatie van beleid bij complexere vraag-
stukken. Het simpelweg top-down invoeren van beleid is niet meer efficiënt en effectief. Beleid bij com-
plexe vraagstukken is gebaseerd op interactie tussen betrokkenen en daarom decentraal en gebiedspe-
cifiek. De rol van de overheid verandert in balans met het gewicht op optimalisatie van het beleidsproces 
in plaats van doelmaximalisatie (De Roo & Voogd, 2007, pp. 57-58). Binnen het ‘governancedebat’ valt de 
opkomst van het interactieve beleid (De Graaf, 2007, p. 16), ook wel interactie planning of open planning.   

Volgens Luuk Boelens (2006, p. 34) vraagt governance aanpak een oriëntatie op actoren en relaties, in plaats 
van contextuele en geografische voorwaarden. De nadruk op actoren komt terug in de verschuiving naar in-
teractief beleids-/planningsproces. Het verschil met interactieve planningsprocessen is dat bij traditionele be-
leidsprocessen de betrokkenheid pas plaatsvond nadat het voorstel ontworpen was (Edelenbos & Klijn, 2005, 
p. 418). Terugkijkend naar de twee, inhoudelijke en procedurele, componenten van het planvormingsproces, 
is met de vernieuwde oriëntatie dan ook het groeiende belang van het (interactieve) procedurele component 
waar te nemen. Interactief beleid gaat niet alleen om de betrekking van actoren, waarbij burgers, sociale 
organisaties, bedrijven en andere stakeholders vroegtijdig betrokken worden in het proces. Interactief beleid 
gaat ook over een actieve deelname (participatie) in het beleid van de overheid (van der Arend, 2007, pp. 5-6).

Met de invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in 1965, was er de mogelijkheid voor burgers om 
formeel protest aan te tekenen tegen ruimtelijke plannen van de overheid. In de jaren ‘90 nam de onte-
vredenheid over de inspraak toe. Zo zegt Veldboer in zijn boek ‘De inspraak voorbij’ dat “alleen inspraak 
niet meer past in de zakelijke, geïndividualiseerde cultuur van de jaren ‘90. Burgers willen van het begin 
serieus worden genomen en niet aan het einde van de rit een uitnodiging voor een bijeenkomst in een zaal-
tje ontvangen’’. Vanuit het netwerkperspectief is deze situatie niet meer wenselijk. Achteraf informeren is 
dan ook niet meer voldoende voor een overheid die zoekt naar maatschappelijke partijen die het beleids-
probleem delen of een bijdragen kunnen leveren aan de oplossing hiervan (De Graaf, 2007, pp. 1, 14). 

Paragraaf 2.13 Interactief beleid vanuit netwerkperspectief
Een verklaring uit het netwerkperspectief voor de opkomst van het interactieve beleid, is dat in complexe sa-
menlevingen het voor de overheid, maar ook voor andere actoren, steeds minder mogelijk is op eigen kracht 
problemen op te lossen of doelstellingen te realiseren. Net als bij het governancedebat zoekt interactief beleid 
naar mogelijkheden en verklaringen hoe en waarom overheden met de samenleving kunnen samenwerken 
(De Graaf, 2007, p. 36). Totstandkoming van beleid in netwerken is slechts mogelijk als actoren erin slagen 
hun eigen problemen en oplossingen op die van anderen af te stemmen. Interactieve beleidsvorming is ge-
schikt om het netwerkkarakter van de samenleving te verwoorden (Edelenbos, 2000, pp. 79-80). Een interac-
tief proces of beleid is een nieuwe manier van horizontale sturing. Beleid is dan ook niet langer meer datgene 
wat een belangrijk partij zich voorneemt te doen, maar een resultaat van een interactieproces (Hajer e.a., 
2006, p. 63). De actieve betrokkenheid van andere actoren heeft zowel het doel om de kloof te dichten tussen 
overheid en samenleving en daarnaast is het een manier voor het omgaan met de afhankelijkheid van andere 
actoren. Het betrekken van actoren bij beslissingen, kan zorgen voor het vinden van gezamenlijke doelstel-
lingen, welke de actoren stimuleren om hun middelen te gebruiken (Edelenbos & Klijn, 2005, pp. 418-419). 

Het interactieve proces probeert een viertal bestaande problemen in complexe beslissingsprocessen te-
gen te gaan (figuur 2.13). Ten eerste het tegengaan van het veto recht. Door het betrekken van actoren in 
een vroegtijdig stadium in het proces wordt er geprobeerd om de actoren met een veto recht te laten afne-
men. Ten tweede het probleem van het continue veranderen van formulering van het probleem. Door het 
betrekken van meerdere actoren in het proces, wordt het probleem vanuit meerdere perspectieven belicht 
en betrokken in het proces. Ten derde het probleem van zwakke oplossingen. Een hiërarchisch proces leidt 

Complexiteit en afhankelijkheid in de ruimtelijke planning
Ruimtelijke planning en daarmee het planningsproces is een proces dat zich voltrekt binnen een maatschap-
pelijke context. Het denken over planning, en daarmee over de invulling van het planningsproces, op een 
bepaald moment in de tijd wordt in belangrijke mate bepaald door de maatschappelijke vraagstukken van dat 
moment (De Roo & Voogd, 2007, p. 61). De verschuiving naar andere planvormen en doelen is te verklaren 
vanuit twee ontwikkelingen in het karakter van maatschappelijke en daarmee ruimtelijke vraagstukken, te we-
ten toenemende complexiteit en afhankelijkheid van actoren. Vooral bij het opereren op het grensvlak tussen 
het publieke en private domein zijn deze twee ontwikkelingen van belang (Spit en Zoete, 2009, pp. 253-254). 

De kern van complexiteit is dat alles met elkaar samenhangt met gevolg dat een uitkomst niet te voorspellen 
is. Gegeven de beginsituatie is er geen concrete uitspraak te doen over de mogelijke eindsituatie. Een hoge 
mate van complexiteit vraagt vanwege deze reden dan ook om een andere aanpak dan de blauwdrukplanning 
(figuur 2.12). Alleen vraagstukken met een lage mate complexiteit zijn geschikt voor de technisch-rationele 
benadering. Het gaat hierbij om relatief eenvoudige gevallen, met een hoge mate van zekerheid en controle. 
Vraagstukken met veel complexiteit past bij de communicatief rationele benadering. Deze benadering beslaat 
de zeer complexe zaken waarbij onzekerheid troef is, in het bijzonder wanneer het om de perceptie, de motie-
ven en het gedrag van partijen gaat.(De Roo & Voogd, 2007, pp. 39-40, 57-58).

Complexiteit heeft invloed op de benodigde betrokkenheid van derden bij de planvorming. Tegenover ‘eenvou-
dige’ vraagstukken waarbij oorzaak en gevolg vaak helder en inzichtelijk zijn en doorwerking gegarandeerd 
is, staan complexe vraagstukken. Bij complexe vraagstukken is het vaak dat de overheid niet zelf, maar in 
gezamenlijkheid met de probleem-eigenaren, zal moeten proberen het probleem te definiëren. De planvor-
ming wordt door de erkenning van afhankelijkheid van derden, een werkgebied voor de planoloog bestaande 
uit een multi-actorenspeelveld (De Roo & Voogd, 2007, pp. 57-58). Ton Kreukels (Boelens, 2010, p. 32) heeft 
in 1985 met zijn publicatie ’Planning als spiegel van de westerse samenleving’ als een van de eerste een 
poging gedaan om de Nederlandse planning bewust te maken dat ruimtelijke ordening niet alleen de doelen 
kan bereiken. Kreukels stelde hierbij dat ruimtelijke ordening niet exclusief is voor de overheid, maar dat vele 
actoren en stakeholders een gelijkwaardige, als zelfs niet een grotere, rol in de ruimtelijke ordening hebben.        

Het ‘governancedebat’
De hedendaagse planologie erkent dat het niet de overheid alleen is die het plan maakt, maar dat het plan 
ontstaat door een samenspel van overheid en andere actoren. In lijn met de Urban-regime theory uit de 
Verenigde Staten, is in de Europese context deze trend getypeerd als de verschuiving naar governance. 
Een veel gebruikte en ook hier gehanteerde definitie van governance is die van Rhodes (De Graaf, 2007, 
p. 17): ‘governance refers to self-organizing, interorganizational networks characterized by interdependen-
ce, recourses exchange, rules of the game and significant autonomy from the state’. De verschuiving van 
government naar governance gaat over de ontwikkelingen in de vormgeving van planningsprocessen en 
de veranderende rol van de overheid. Government gaat om handelen op basis van een wettelijke macht, 
terwijl governance gebaseerd is op het vermogen om met meerdere actoren tot een gezamenlijk plan te 
komen, met committent van alle betrokken actoren (Spit & Zoete, 2009, p. 97). Harvey (1989) erkent de 
essentie van governance vanwege de onmogelijkheid om op een government manier van sturing ruimtes 
te organiseren. Ruimtes krijgen namelijk vorm door een complex spel van krachten vanuit vele actoren. 

blauwdrukplanning interactieve planningscenario planning
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Figuur 2.12 Een spectrum voor planologisch handelen

Bron: De Roo & Voogd, 2007
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door politiek, bestuur en actoren en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen staan centraal bij de vierde stap 
coproduceren. De politiek verbindt zich aan deze oplossingen met betrekking tot de uiteindelijke besluitvor-
ming, na toetsing aan vooraf gestelde randvoorwaarden. 

De vijfde stap meebeslissen geeft de grootste interactiviteit. Bij meebeslissen zullen actoren zichzelf moeten 
organiseren om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder te krijgen en onderling te verdelen (De 
Graaf, 2007, p. 33). Politiek en bestuur laten de ontwikkeling van, en de besluitvorming over het beleid, over 
aan de actoren. Het ambtelijke apparaat heeft een adviserende rol. De politiek neemt de resultaten over en 
deze hebben een bindende werking. Het macht geven en macht inleveren komt ook weer terug in deze ladder. 
De rol van het bestuur is in deze laatste stap klein in vergelijking met de grote rol bij de eerste stap informeren. 
Verder is de stap bepalend voor de invulling van verschillende elementen: bepaling van agenda (problemen 
en oplossingen), fase in het beleidsproces, randvoorwaarden en status van de uitkomsten uit een interactief 
beleidsproces (Edelenbos, 2000, pp. 43-45).

De mate van participatie is mede te bepalen door de mate van onderlinge verbondenheid van de actoren in het 
netwerk. Hoe meer de actoren in een netwerk afhankelijk van elkaar zijn, hoe meer sprake er zal zijn van parti-
cipatie (Hajer e.a., 2006, p. 60). De participatieladder van Edelenbos is gekoppeld aan de mate van interactief 
beleid en geeft daarmee inzicht in de invulling van het planningsproces. Uitgaande van een grote afhankelijk-
heid is er gekeken naar de hoogste participatiegraad van meebeslissen. Bij de participatiegraad meebeslissen 
zijn er een zestal elementen te onderscheiden. Ten eerste zijn bij meebeslissen de actoren vroegtijdig betrok-
ken bij het maken van beleid. Ten tweede zijn de randvoorwaarden nog niet vastgesteld door de overheid. 
Ten derde is de input vanuit de actoren maximaal en deze wordt onderling bepaald. Als vierde punt staat de 
probleemstelling nog niet vast en wordt deze bepaald door de actoren. Ten vijfde staan vanzelfsprekend ook 
nog niet de oplossingen vast. Het zesde element is dat het bestuur en politiek de uitkomsten niet hoeven te 
bekrachtigen. Hierbij gaat het over de bindende werking van de uitkomsten. Bij meebeslissen neemt de over-
heid de uitkomsten onvoorwaardelijk over (De Graaf, 2007, pp. 34-35).

De bovenstaande beschreven verschuiving in participatie is te typeren als drie generaties burgerparticipatie. 
De eerste generatie burgerparticipatie is te typeren als de mogelijkheid voor burgers om achteraf hun mening 
te geven door de invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 1965. De tweede generatie burgerpartici-
patie is gelinieerd aan interactief beleid dat is ontstaan in de jaren ‘90. Het initiatief ligt bij interactief beleid nog 
steeds bij de bestuurder. De rol van de burger is het vooraf mee te denken. De derde generatie burgerinitiatief 
breekt met de twee eerdere generaties doordat het initiatief vanuit de burger komt en niet vanuit het bestuur. 
Zodra de overheid betrokken raakt bij het initiatief vanuit de burgers, valt er te spreken over derde generatie 
burgerparticipatie. De overheid participeert als het ware in een initiatief van burgers, ofwel het zogenaamde 
‘omgekeerde participatie’ (van der Heijden e.a., 2007, p. 17).

vaak tot vanuit één kant bekeken zwakke oplossingen. Het interactieve proces brengt door de meerdere 
actoren meer creativiteit, ervaring en expertise in het proces en daarmee innovatieve oplossingen (Edelen-
bos & Klijn, 2005, pp. 420-421). Het laatste probleem is die van het gebrek van democratische legitimiteit, 
een probleem dat ontstaat als de actoren zich niet kunnen vinden in de doelstellingen. Door een interac-
tief proces en de betrokken actoren kan de democratische legitimiteit toenemen (De Graaf, 2007, p. 1). 

Het gevolg van een interactief beleid is dat de overheid invloed af staat en dat burgers en andere betrok-
kenen meer verantwoordelijkheid op zich nemen. Niet een set formele rechten en plichten, maar prakti-
sche betrokkenheid als belanghebbende is het criterium voor deelname aan een interactief project (van der 
Arend, 2007, pp. 5-6). Interactief beleid veronderstelt een bepaalde mate van samenwerking tussen belang-
hebbende en beleidsvoerders. Of er sprake is van interactief beleid is niet zozeer de vraag. De vraag is 
in hoeverre er sprake is van interactief beleid. Deze vraag kan worden beantwoord op basis van een glij-
dende schaal van participatie (De Graaf, 2007, p. 26). Twee verhelderende schalen hiervoor zijn de par-
ticipatieladder van Arnstein en de schaal van vijf oplopende gradaties van interactiviteit van Edelenbos. 

Participatie bij interactief beleid en planvormingsprocessen
De achterliggende gedachte bij de participatieladder van Arnstein is dat hoe meer macht de burgers krij-
gen, hoe meer macht de overheden uit handen geven (van der Arend, 2007, p. 50). De participatie-
ladder bestaat uit acht stappen van toenemende macht voor de burgers voor het beïnvloeden van het 
eindresultaat (Tatenhove e.a., 2010, p. 610). De acht stappen zijn: manipulation, therapy, informing, con-
sultation, placation, partnership, delegated power en citizen power. Deze acht stappen zijn in te delen op 
drie categorieën van participatie. Manipulation en therapy vallen in de laagste categorie van nonpartici-
pation. In deze gradatie hebben de burgers geen macht en ook geen invloed op het proces, de burgers 
worden eerder gebruikt door de machthebbers. Informing, consultation en placation vallen in de catego-
rie degrees of tokenism. De burgers krijgen bij deze stappen een mogelijkheid om hun stem te laten ho-
ren. De machthebbers houden echter de positie om de beslissing te maken. Binnen de hoogste catego-
rie participation vallen partnership, delegated power en citizen power. Bij deze stappen maken de burgers 
ook beslissingen en hebben zij een meerderheid bij het nemen van beslissingen (Arnstein, 1969, p. 217). 

Een andere indeling voor het bepalen van de mate van interactief beleid is de indeling in vijf stappen door 
Edelenbos  (2000, pp. 43-45). De gradaties van interactiviteit zijn als volgt: informeren, raadplegen, adviseren, 
coproduceren en meebeslissen (figuur 2.14). Bij informeren is er geen mogelijk voor actoren om werkelijke 
input te leveren bij de beleidsontwikkeling. De actoren worden alleen op de hoogte gehouden. Bij raadplegen 
is de agenda nog steeds in handen van politiek en bestuur, maar de actoren zijn wel een gesprekspartner 
bij de ontwikkeling van beleid. De resultaten uit de gespreken zijn echter niet bindend. Adviseren betreft de 
mogelijkheid geven voor de actoren om problemen aan te dragen en oplossingen te formuleren, waarbij deze 
ideeën een volwaardige rol spelen in de ontwikkeling van het beleid. De politiek verbindt zich in principe aan de 
resultaten, maar kan hiervan beargumenteerd afwijken. Het gezamenlijk opstellen van een probleemagenda 
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Figuur 2.13 De motievenketen van interactief beleid

Bron: Edelenbos 2000, in De Graaf, 2007
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heid door ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld: tijd, geld, kennis, deskundigheid en materiële hulpmiddelen.      

Pröpper e.a. (2004, pp. 13-15) onderscheiden op basis van twee invalshoeken verschillende regie typen (fi-
guur 2.16). De definitie van regie is volgens Pröpper e.a. als volgt: “regie is een bijzondere vorm van sturen 
en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhan-
gend geheel, met het oog op een bepaald resultaat’’. Beide invalshoeken, vanuit het netwerkperspectief, 
zijn op basis van de mate van afhankelijkheid tussen de partijen. De eerste invalshoek wordt bepaald met 
de vraag of de regisseur over doorzettingsmacht beschikt. Doorzettingsmacht is de mogelijkheid van een 
actor om daar waar nodig voldoende invloed uit te kunnen oefenen om eenzijdige medewerking van andere 
partijen af te dwingen. Bij een grote doorzettingsmacht is een actor in staat alle relevante betrokken partijen 
zijn wil op te leggen, zelfs als de andere partijen echt niet willen. Bij een beperkte doorzettingsmacht kan 
een actor alleen zijn wil opleggen bij partijen door middel van concessies of ruil en bereid zijn iets te doen 
wat ze uit zichzelf niet zouden doen. In de woorden van Spit en Zoete (2009, p. 23) kan het bij een grote 
doorzettingsmacht gaan om het inzetten van het klassieke beleidsinstrument van voorschriften en sancties. 

De tweede invalshoek wordt bepaald met de vraag of de regisseur zijn eigen ‘script’ kan volgen of die 
van een ander. Als de mogelijkheid ontbreekt voor de regisseur om zijn eigen script te volgen dan voert 
hij het script van een ander uit (Pröpper e.a., 2004, pp. 14-15). Om de mogelijkheid voor het volgen van 
het eigen script is er vanuit planologisch perspectief te kijken naar medebewind. Medebewind be-
treft de mate van verplichting voor het uitvoeren van overheidstaken opgelegd vanuit hogere overhe-
den in het kader van decentralisatie en het subsidiariteitsbeginsel. Er zijn drie gradaties in medebe-
wind. Het niet kunnen volgen van een eigen script komt overeen met het mechanisch medebewind, 
waarbij de uitvoering geheel vastligt. Het geheel volgen van een eigen script kan past binnen facultatief 
medebewind wat alleen ter stimulatie is bedoeld. Een tussenvorm is discretionair medebewind, waarbij al-
leen het handelen verplicht is, doch inhoudelijk keuzevrijheid bestaat (Spit & Zoete, 2009, pp. 118-119).
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Paragraaf 2.14 Een veranderende rol voor de overheid
Zoals blijkt uit de participatieladders gaat het om een verschuiving van macht tussen de overheid en andere 
actoren. De verschuiving van macht heeft invloed op de taken, verantwoordelijkheden en rol die de partijen op 
zich nemen (figuur 2.15). Pröpper en Steenbeek (van der Heijden e.a., 2007, p. 17) hebben aan de participatie-
ladder verschillende bestuursstijlen gekoppeld. Interessant aan deze koppeling is dat niet alleen de bestuurstijl 
van de overheid en de rol van de participant worden verbonden, maar dat deze koppeling ook inzicht geeft in de 
wensen (wat vraag je aan de actoren) en voorwaarden (wat geef je aan de actoren) van de partijen. De hoogste 
vorm van interactief beleid in de ogen van Pröpper en Steenbeek, welke overeen komt met derde generatie bur-
gerparticipatie, is de faciliterende bestuursstijl voor de overheid. De overheid verwacht van de ‘initiatiefnemers’ 
(actoren) om een grotere eigen verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Om dit te bereiken faciliteert de over-
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complexiteit en onzekerheid met zich mee, maar ook risico’s voor de onderlinge verstandhouding. Voorwaar-
den voor een plan dat ‘werkt’ zijn als eerste te ontlenen aan de wijze waarop getracht is openheid in het 
proces te hebben, het identificeren van nieuwe belanghebbende en het streven naar oplossingen waarin 
alle partijen zich in kunnen vinden of acceptabel zijn. Verder dient er tijden het planvormingsproces geluis-
terd te worden naar actoren en belanghebbenden waarbij iedere zinnige stem gehoord wordt een verschil 
kan maken voor de kwaliteit, diepgang en precisie van het plan (Hajer e.a, 2006, pp. 18, 22-23, 28, 49).

Openheid en het betrekken van actoren is dan ook een essentieel element voor een gedragen plan. Een 
samenwerking functioneert het meest effectief als alle actoren op dezelfde manier naar een beleidspro-
bleem kijken. Het centraal stellen van oplossingen voor het probleem is dan ook belangrijk (Boelens e.a., 
2006, pp. 29-30). Dit veronderstelt dat de actoren zich niet alleen door hun directe eigen belang laten lei-
den. Een citaat van een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie in het Bestuurlijk Plat-
form Groene Hart verheldert dit punt: “Als ze ons tijdig betrekken, willen we graag op een redelijke wijze 
meewerken aan het proces. Als je serieus met elkaar aan de overlegtafel zit, en je hebt het gevoel dat 
je punten werkelijk gehoord worden, dan kunnen wij ook wel begrijpen dat niet elk besluit in ons voor-
deel uitvalt. Het zorgvuldige proces, het werkelijke debat geeft voor ons dan al de voldoening.” Aanvul-
lend hierop is het begip performatieve legimiteit dat een aanvullende dimensie van legitimiteit is, waarbij 
het belang van een acceptabel en overtuigend proces voor de betrokkenen (Hajer e.a, 2006, pp. 58-60).    

Een samenwerking met actoren die allemaal hun eigen verwachtingen en gewoonten meenemen, vraagt om 
een (tijdelijk) geïnstitutionaliseerd raamwerk. Het doel van het raamwerk is dat het duidelijkheid creëert voor de 
burger door voor elk probleem een bestuurder of bestuurslaag verantwoordelijk te maken (Boelens e.a., 2006, 
pp. 29-30). Dit raamwerk heeft vier kenmerken. Het eerste kenmerk is dat het raamwerk regulerend is en dat 
het voor regels, rollen en procedures zorgt. Bij samenwerking in de vorm van een netwerk bepalen de actoren 
zelf hoe ze willen werken op basis van beschikbare capaciteiten, doelstellingen en bronnen. Het tweede ken-
merk is dat het raamwerk normatief is en uitsluitsel geeft over normen, waarden en standaarden. Het derde 
raamwerk kenmerk is dat het cognitief is en daarmee verzekert het gedeelde concepten, codes, discoursen en 
gespecialiseerde kennis. Ten vierde heeft het raamwerk een imaginair aspect dat collectieve identiteit, ideolo-
gieën en visies creëert. Tevens is voor samenwerking vertrouwen en toewijding nodig (Hajer e.a, 2006, p. 55).

Een werkend plan
Een plan dat streeft naar een actief inrichtingsbeleid, strevend naar een goede invulling, is veel moeilijker 
te regelen dan een restrictie zoals de toelatingsplanologie. Er zijn echter wel een aantal condities te erken-
nen die helpen bij het laten werken van een plan en de daadwerkelijke realisatiekans van het plan vergroot. 
Een eerste voorwaarde voor een landend plan is dat er urgente, evidente opgave zijn die tot initiatieven 
leidt en waarop het plan een antwoord biedt. Een tweede voorwaarde voor een plan met een lange ter-
mijn, is het behalen van tussentijdse successen een noodzaak. Een derde voorwaarde is dat het plan hard-
heidgaranties nodig heeft om serieus te worden genomen. Hardheidgaranties ontstaan doordat een opgave 
een evidente eigenaar heeft, er persoonlijk commitment is bij belangrijke actoren en er moet doorzettings-
macht zijn (Hajer e.a, 2006, pp.135, 154-157). Doorzettings- en of uitvoeringsmacht om adequaat te han-
delen, is aanwezig als de beslissingsmacht in het planvormingsproces ligt (Boelens e.a., 2006, pp. 29-30).

Het plan heeft als vierde voorwaarde dat het zowel visievormend als uitvoeringsgericht moet zijn. Uitvoerings-
gericht geeft een visie op het financieel beheer en de dekking. Daarnaast maakt het duidelijk hoe je wat en 
met wie kunt regelen. Een uitvoeringsgericht plan dient ook behapbaar te zijn door ruimte en tijd te faseren. De 
behapbaarheid moet een te grote totaalvisie die moeilijk te bevatten is voorkomen. De uitvoeringsgerichtheid  
vergroot naarmate er financiële prikkels voor de deelnemende actoren in het plan zitten, ofwel een ‘plus’ in het 
plan. De vijfde en laatste voorwaarde voor een werkend plan is die van flexibiliteit. Het plan moet kneedbaar zijn 
en kunnen veranderen naar de omstandigheden. Een werkend plan kan beter een strategisch karakter hebben 
dan een kant-en-klaar plan. Een discussiepunt bij flexibiliteit kan ontstaan over de wens van het abstractieniveau, 
waarbij sommige actoren meer concretisering willen dan andere actoren (Hajer e.a, 2006, pp. 142, 160-161).          

Op basis van het aangenomen netwerkperspectief en daarmee de afwezige doorzettingsmacht zijn er twee regis-
seursrollen die verdere aandacht verdienen, de visionaire en de faciliterende regisseur. De visionaire regisseur 
heeft geen doorzettingsmacht en mist de machtsbronnen (zoals een hiërarchische positie en hulpbronnen) om 
zijn eigen script bij andere partijen af te dwingen. Aan de andere kant heeft de visionaire regisseur wel een grote 
beleidsvrijheid een script of beleidskader te schrijven en dit aan te passen op de lokale situatie. De kracht van een 
visionaire regisseur is het script met een wervend karakter. Het wervende karakter dient de partijen te mobilise-
ren, te enthousiasmeren en tot medewerking te bewegen. Om medewerking te bereiken is het maken van com-
promissen op zijn eigen script mogelijk ten gunste van samenwerkingspartners (Propper e.a., 2004, pp. 15-16).

De faciliterende regisseur heeft geen doorzettingsmacht en kan ook niet zijn eigen script volgen. Deze 
twee invalshoeken bepalen dat een faciliterende regisseur zich dienstbaar opstelt aan het samen-
spel van andere partijen. Het eigen script staat niet voorop, maar het ondersteunt het ontwikkelen en uit-
voeren van het script van anderen. De faciliterende regisseur voert regie uit naam van de andere partij-
en en kan namens hen als woordvoerder, organisator en coördinator optreden (Propper e.a., 2004, pp. 
15-16). Deze regisseursrol komt overeen met de faciliterende bestuursstijl waarbij de overheid als het 
ware participeert in het initiatief van de burgers of andere partijen (van der Heijden e.a., 2007, p. 17).

2.15  Voorwaarden op regionale schaal aan het planvormingsproces
Interessant voor het planvormingsproces is het regionale schaalniveau. Op het regionale schaalniveau 
laten planvormingsprocessen zich niet eenvoudig indelen in centrale of decentrale omtrekken. Het ge-
volg hiervan is dat samenwerking niet alleen tussen verschillende publieke, private en maatschappe-
lijke actoren plaatsvindt, maar ook tussen de verschillende bestuurslagen. Veel plannen op het regionale 
schaalniveau lopen dan ook vast in de bestuurlijke molen. Ondanks dat er op dit schaalniveau grote ruim-
telijke opgave liggen, is het regionale niveau de zwakke plek van het planningssysteem. Dit zogenaam-
de ‘regionale gat’ wordt veroorzaakt doordat het planningssysteem bestuurlijk en juridisch gezien hier het 
zwakst is. Oorzaken zijn onder andere dat de institutionele houvast gering is, dat er gemakkelijk zand in 
de machine raakt en dat de democratische legitimiteit een probleem is (Hajer e.a, 2006, pp. 7, 16, 96).

Het probleem met betrekking tot het planvormingsproces op het regionale schaalniveau is dat het moeilijk is om 
een plan te laten ‘landen’. Het laten landen van een plan betekent dat het plan een formele status krijgt die zicht 
biedt op een even stimulerende realisering. Een kwetsbaar element van het planvormingsproces is de overstap 
van het ‘informele’ ideeënvorming naar formele garanties voor de uitvoering. Het komt dan ook vaak voor dat veel 
plannen vastlopen wanneer er serieuze uitvoeringskansen in het zicht komen. Dit probleem is tevens toe te wijzen 
aan het regionale gat. Regionale plannen kunnen immers niet als vanzelfsprekend steunen op beproefde en harde 
juridische of bestuurlijke vormen zoals de plannen die uitgaan van de gemeente (Hajer e.a, 2006, pp. 135, 150). 

In een samenwerking of netwerk is niet iedereen het automatisch eens over de spelregels. Bij regionale plan-
vormingsprocessen moeten processen, arrangementen en garanties in veel gevallen per situatie opnieuw 
worden uitgevonden of geïmproviseerd. Het uitvinden van spelregels tijdens het proces brengt niet alleen 
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door een samenwerking tussen publieke, private en particuliere actoren, en daarbij ook tussen de verschillende 
bestuurslagen. Het probleem met betrekking tot het planvormingsproces op het regionale schaalniveau is dat het 
moeilijk is om een plan te laten ‘landen’. Het laten landen van een plan betekent dat het plan een formele status 
krijgt die zicht biedt op een even stimulerende realisering. Met name een plan dat streeft naar een actief inrichtings-
beleid, strevend naar een goede invulling, is veel moeilijker te regelen dan een plan dat restrictie als doel heeft.

De bestudering van het regionaal plan geeft inzicht in wat en hoe er geregeld moet worden voor samen-
werking. Bepalend voor de uiteindelijke realisatie van een regionaal plan is het planvormingsproces. De 
samenwerking tussen de verschillende partijen vraagt om het gezamenlijk afspreken van spelregels en 
daarmee duidelijkheid te creëren in de rolverdeling. Er zijn in netwerken geen duidelijke, algemeen geac-
cepteerde regels en normen over hoe politiek moet worden gevoerd en welke verantwoordelijkheid wan-
neer mag worden verwacht. Processen, arrangementen en garanties moeten in veel gevallen per situ-
atie opnieuw worden uitgevonden of geïmproviseerd. Een tweede element van het planvormingsproces is 
openheid. Voorwaarden voor een plan dat ‘werkt’ zijn te ontlenen aan de wijze waarop getracht is open-
heid in het proces te hebben, het identificeren van nieuwe belanghebbende en het streven naar oplos-
singen waarin alle partijen zich in kunnen vinden of acceptabel zijn. Aanvullend hierop is het begrip per-
formatieve legimiteit dat een aanvullende dimensie van legitimiteit is. Perfomatieve legitimiteit kan bereikt 
worden door een acceptabel en overtuigend proces voor de betrokkenen. Het criterium van een dui-
delijke rolverdeling komt door het regionale gat naar voren bij samenwerking op het regionale niveau. 

Om het realisatiegehalte van een gezamenlijk opgesteld plan te verhogen, is als laatste element uitvoerings-
gerichtheid te noemen. Uitvoeringsgerichtheid geeft een visie op het financieel beheer en de dekking en geeft 
daarmee het belang aan van het criterium garanties. Daarnaast maakt het duidelijk met wie er wat geregeld 
moet worden en op welke manier. Een uitvoeringsgericht plan dient ook behapbaar te zijn door ruimte en 
tijd te faseren. De behapbaarheid moet een te grote totaalvisie die moeilijk te bevatten is voorkomen. Als 
laatste is uitvoeringsgerichtheid te vergroten naarmate er financiële prikkels voor de deelnemende actoren 
in het plan zitten, ofwel een ‘plus’ in het plan. De netwerksamenleving heeft een invloed op de inrichting van 
het planvormingsproces, de rol van de overheid en de inhoud van het plan. In de ruimtelijke ordening is dit 
terug te zien met de blauwdrukplanning waarbij het accent lag op de uitvoering, en tegenwoordig met de mo-
derne plannen het accent ligt op het doel om bepaalde actoren tot handelen aan te zetten. In de regel bete-
kent dit de noodzaak van een open interactief proces waarbij de actoren gezamenlijk de spelregels bepalen.

Paragraaf 2.16 Conclusie 
Vanuit het geformuleerde netwerkperspectief is in dit tweede deel van het theoretisch kader gekeken naar 
de gevolgen van een netwerksamenleving op de ruimtelijke ordening en meer specifiek het planvormings-
proces. Samenwerking tussen publieke, private en particuliere partijen vraagt om een meer horizontale dan 
hiërarchische manier van sturing. Om inzicht te krijgen in de gevolgen van een netwerksamenleving op het 
planvormingsproces is er een koppeling gemaakt tussen de mate van interactief beleid en de rol verschuiving 
tussen de verschillende partijen. Naast de theoretische koppeling is er in dit tweede deel gekeken naar samen-
werking op het regionale schaalniveau. Als uitgangspunt hiervoor is de gedachtengang van Hajer e.a. over 
de eisen aan een hedendaags plan aangenomen. Op basis van de theorie over planvormingsproces en de 
bestudering van het regionale schaalniveau wordt de volgende vraagt hier beantwoord (zie ook figuur 2.17):  

 Welke consequenties zijn er voor een gezamenlijk planvormingsproces, door de toename van 
 interactiviteit, en welke critiera zijn hieruit op te maken?

Alleen inspraak achteraf bij een planproces zoals in de jaren ‘60 en ‘70, voldoet niet meer in de huidige 
samenleving. Vanuit het netwerkperspectief en de toenemende wederzijdse afhankelijkheid tussen de 
overheid en private en particuliere partijen laat dan ook een verandering zien in het doel van een ruimte-
lijke plan. Terwijl met de blauwdrukplanning het accent lag op de uitvoering, ligt bij de moderne plan-
nen het accent op de werking om bepaalde actoren tot handelen aan te zetten. Het plan gaat niet alleen 
meer over het object maar juist over het proces met bevordering van communicatie, informatie en coördi-
natie. Deze verandering is in het groter geheel te plaatsen van de verschuiving van government naar go-
vernance. Waarbij government gaat om handelen op basis van een wettelijke macht, is governance ge-
baseerd op het vermogen om met meerdere actoren tot een gezamenlijk plan te komen, met committent 
van alle betrokken actoren. Het simpelweg top-down invoeren van beleid is niet meer efficiënt en effectief. 

De verschuiving naar governance heeft het gevolg van een toenemende interactie tussen publieke, private en 
particuliere partijen in het maken van beleid en planvormingsprocessen. De achterliggende gedachte is dat door 
het betrekken van actoren bij beslissingen, gezamenlijke doelstellingen gevonden kunnen worden, welke de ac-
toren stimuleren om hun middelen te gebruiken. Het vinden van gezamenlijke doelstellingen komt overeen met 
het criterium overlap. Interactieve beleidsvorming en planvormingsprocessen zijn geschikt om het netwerkka-
rakter van de samenleving te verwoorden door een horizontale manier van sturing. Het gevolg van een interactief 
beleid is dat de overheid invloed af staat en dat burgers en andere betrokkenen meer verantwoordelijkheid op 
zich nemen. Interactief beleid heeft niet één bepaalde verschijningsvorm, maar interactief beleid veronderstelt 
een mate van samenwerking tussen overheid en andere partijen. De mate van interactief beleid wordt bepaald 
door de hoeveelheid aan invloed die de private of maatschappelijke partijen hebben op het proces/resultaat. 

Vanwege de grote afhankelijkheid van de middelen van de verschillende actoren in een netwerksamenwer-
king, hebben de hoogste gradatie van interactief beleid de aandacht. Edelenbos geeft de gevolgen weer voor 
het planvormingsproces bij de hoogste gradatie van interactie: meebeslissen. Bij meebeslissen zullen actoren 
zichzelf moeten organiseren om taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder te krijgen en onder-
ling te verdelen. Het bepalen van de probleemdefinitie, oplossingen en randvoorwaarden ontstaat in een ge-
zamenlijk spel. Deze zijn dan ook niet op voorhand bepaald en daarmee is het criterium flexibiliteit van belang. 

Uit de participatieladders blijkt dat het gaat om een verschuiving van macht tussen de overheid en andere actoren. 
De verschuiving van macht heeft invloed op de taken, de verantwoordelijkheden en de rol die de partijen op zich 
nemen. De regel voor de nieuwe rol van de overheid is dat het de overheid in ieder geval ontbreekt aan doorzet-
tingsmacht. De nieuwe rol richt zich op het mobiliseren, enthousiastmeren en tot beweging brengen. Het in bewe-
ging brengen van andere partijen kan vragen om consensus en ondersteuning. De faciliterende overheid heeft 
dan ook een dienstbare rol in een planproces omtrent complexe vraagstukken in een multi-actorenspeelveld. 

Om de theorie op het regioplanproces te betrekken is planvorming op het regionale schaalniveau bekeken. Inte-
ressant aan dit schaalniveau is dat het zogenaamde ‘regionale gat’ een veelvoorkomend niveau is dat worstelt 
met het gerealiseerd krijgen van plannen. Het regionale gat wordt veroorzaakt doordat het planningssysteem 
bestuurlijk en juridisch gezien hier het zwakst is. Daarnaast wordt het regionale schaalniveau gekarakteriseerd 
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Wie? Wat? Hoe?
Condities                       samenwerking

1 Afstemmen 
2 Doelstelling

3 Zelforganisatie 

4 Overheidssteun

5 Input 

1 Van problemen en oplossingen van actoren op elkaar
2 Gezamenlijke doelsteliling die stimuleert om actoren 
hun middelen in te laten zetten
3 Helder krijgen en verdelen van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden
4 Tijd, geld, kennis, deskundigheid en materiële hulpmid-
delen
5 Probleem, oplossingen, randvoorwaarden bepaald door 
niet publieke actoren

Verantwoordelijkheid 
en slagvaardigheid 
geven aan de 
participant

Het stimuleren dat actoren 
hun middelen inzetten

Publiek, privaat en 
maatschappelijke 
partijenInteractief 

beleid

1 Gedragen plan
2 Oplossingen 
3 Performatieve 
legimiteit 
4 Raamwerk

5 Spelregels
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8 Uitvoeringsgericht
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1 Openheid in het proces en luisteren naar actoren
2 Oplossingen acceptabel voor alle actoren
3 Acceptabel en overtuigend proces voor actoren

4 Geïnstitutionaliseerd raamwerk dat duidelijkheid schept 
(regulerend, normatief, cognitief en imaginair)
5 Ontwikkelen van processen, arrangementen, garanties 
en inzage in verantwoordelijkheid
6 Tussentijdse successen is noodzaak voor lange termijn
7 Een opgave welke een evidente eigenaar heeft, per-
soonlijk commitment bij belangrijke actoren en er moet 
doorzettingsmacht zijn (beslissingsmacht binnen het 
planvormingsproces)
8 Een visie op het financieel beheer en de dekking, duide-
lijkheid rolverdeling voor uitvoering en behapbaar door 
fasering in ruimte en tijd
9 strategisch karakter in plaats van een kant-en-klaar plan

Het plan laten ‘‘landen’’ Het krijgen van een formele 
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Figuur 2.17 Overzicht condities samenwerking uit deel 2b van het theoretisch kader
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2.17 Inleiding
De twee vorige delen van het theoretische kader hebben inzicht gegeven met wie en hoe er robuuste samen-
werkingsverbanden gemaakt kunnen worden en welke invloed dit heeft op het planvormingsproces en de rol 
van de overheid. Dit derde deel van het hoofdstuk kijkt naar het object van planning. Om het object van plan-
ning te benaderen gaat dit deel over gebiedsontwikkeling en meer in het bijzonder over de groeiende opkomst 
van gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, dat deels is gestart door de aanwezigheid van de financiële crisis in 
2008. Het doel van het kijken naar gebiedsontwikkeling is om inzicht te krijgen in knelpunten bij de uitvoering 
van langdurige ruimtelijke projecten met een afhankelijkheid van meerdere actoren. De volgende vraag staat 
centraal in dit laatste deel:       

 Wat biedt gebiedsontwikkeling nieuwe stijl aan criteria voor het ontstaan en in stand houden van   
 samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappij bij ruimtelijke projecten?  

Paragraaf 2.18 geeft een overzicht in de ontwikkelingen van gebiedsontwikkeling vanaf begin 21ste eeuw tot 
en met het heden. Paragraaf 2.19 beschrijft de (succes)factoren die bepalend zijn voor de uitvoering van ge-
biedsontwikkeling. Ondanks dat elke situatie context specifiek is en er geen standaard recept is met factoren 
die het project succesvol maken, geeft deze paragraaf een aantal thema’s die in bijna alle gevallen aan bod 
komen. De conclusie in paragraaf 2.20 geeft antwoord op de laatste deelvraag in van dit hoofdstuk. Paragraaf 
2.21 brengt orde aan in alle gevonden factoren voor samenwerking in het gehele theoretische kader.    

2.18  Opkomst gebiedsontwikkeling
De beschreven veranderingen van toelatingsplanologie van de 20ste eeuw naar ontwikkelingsplanologie laten 
hun invloed zien op gebiedsontwikkeling. De nieuwe praktijk voor de ruimtelijke ordening in de jaren ‘90 ont-
stond doordat de huidige gang van zaken niet meer voldeed, met gevolg een zogenaamde implementation gab 
(Van der Cammen, 2006). De verschuiving van toelatings- naar ontwikkelingsplanologie krijgt vorm in de jaren 
‘90 onder de trends van meer overlaten aan de markt en verzelfstandiging en decentralisatie overheidstaken 
(Franzen & de Zeeuw, 2009, p. 24, de Zeeuw, 2011, p. 406). In 1998 werd door de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid ontwikkelingsplanologie geïntroduceerd, dat zich richtte op minder sturing van bo-
venaf maar juist op gebiedsniveau mogelijkheden voor ontwikkeling te creëren. In het verlengde hiervan is er 
bij de VINEX-locaties een grotere verantwoordelijkheid voor de private partijen, zoals voor de grondexploitatie 
en medeopdrachtgever van stedenbouwkundige plannen (Platform 31, 2013*). Het door publiek gedomineer-
de plannen maken maakt dan ook plaats voor publieke kaders, waarbinnen de ruimte ook wordt geboden voor 
private en particuliere partijen om te kunnen ondernemen (Van Rooy e.a., 2006, p. 6).
     
De Nota Ruimte (2006) verwoord gebiedsontwikkeling als volgt: ‘’met de Nota Ruimte is het accent verscho-
ven van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. Medeoverheden, marktpartijen en maatschappe-
lijke organisaties hebben grotere vrijheid en verantwoordelijkheid gekregen bij de inrichting van het land. 
Gebiedsontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden voor het oppakken van complexe opgaven. Het uiteindelijke 
doel is het beter benutten van de mogelijkheden van een gebied en het verbeteren van de ruimtelijke kwa-
liteit van het gebied als geheel’’. In de Nota Ruimte werd de term gebiedsontwikkeling geboren vanuit een 
planologische insteek (Dwarshuis & van Rooy, 2005). De essentie van gebiedsontwikkeling is dat het gaat 
om een coproductie met een brede groep partijen in een gebied. Daarnaast dient gebiedsontwikkeling vanuit 
meerdere perspectieven gezien/benaderd te worden en niet alleen vanuit overheidsperspectief. Het gaat om 
een zoektocht naar een combinatie van zowel beleids- als gebiedsurgenties (Platform 31, 2013*). Met deze 
essentie is de veronderstelling dat gebiedsontwikkeling leidt tot meer investeringen in ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid, meer snelheid in uitvoering van gezamenlijke plannen en meer betrokkenheid van bewoners 
en gebruikers bij hun leefomgeving (Van Rooy e.a., 2006, p. 6). 
 
Voor de ruimtelijke ordening en daarmee de planoloog heeft de opkomst van gebiedsontwikkeling een aantal 
gevolgen. Ten eerste vereisen de vraagstukken een interbestuurlijke aanpak. Samenwerking en coproductie 
is vereist en daardoor neemt het aantal actoren toe in breed krachtenveld. Ten tweede is alleen beleid maken 
niet genoeg bij ontwikkelingsplanologie. Van beleid naar business case geeft deze ontwikkeling weer. De 
planoloog dient actief te participeren bij ruimtelijke ontwikkelingen en voordenken over de uitvoering. Plannen 
moeten dan ook aantrekkelijk en uitvoerend zijn waardoor ze aanvaardbaar zijn voor de belangrijkste stake-
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lijke groei met veel verschillende actoren, tevens moet het ook resulteren in een goede kwaliteit en gedeelde 
ambitie. Naast de faciliterende rol van de overheid krijgen ook de huidige partijen een andere rol en komen 
er nieuwe partijen bij (de Zeeuw, 2011, pp. 409-410). De overheid legt de verantwoordelijkheden zo dicht mo-
gelijk bij de gebieden, marktpartijen werken transparant en maatschappelijk verantwoord en burgers hebben 
meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid voor de kwaliteit van hun leefomgeving (Van Rooy e.a., 2006, 
p. 6). Het laatste kenmerk is sociaal rendement. Omdat gebiedsontwikkeling steeds vaker zal leiden tot een 
negatief saldo doordat herstructurering meer kosten met zich mee brengt, zal het sociaal rendement moeten 
worden meegewogen bij de investeringsbeslissing (Platform 31, 2013*).     

2.19  (Succes)factoren bij gebiedsontwikkeling
In het verleden is bij gebiedsontwikkeling gebleken dat de publiekprivate samenwerking niet alleen zijn voorde-
len heeft gehad. Contractuele afhechting en het risicomanagement is niet altijd optimaal geweest waardoor de 
marktpartijen bij minder succesvolle projecten de lasten bij de publieke partijen hebben neergelegd (de Zeeuw, 
2011, p. 408). Gebiedsontwikkeling is altijd gebieds(context)specifiek en een standaard recept voor succes-
factoren is dan ook niet te geven. Er zijn wel op basis van onderzoek naar uitgevoerde regionale ruimtelijke 
projecten een aantal thema’s te erkennen die bepalende factoren zijn voor het slagen of falen van projecten 
(Van Rooy e.a., 2006, p. 32). Het niet nakomen van deze voorwaarden vergroot de garantie voor het mislukken 
van een project. Er zijn onderzoeken die een verschillend aantal factoren hanteren, zo onderscheidt de Ad-
viescommissie gebiedsontwikkeling (2005, pp. 13-25) zes factoren eveneens als van der Cammen (2006) en 
van Rooy (2009, p. 104) twaalf factoren. Voor dit onderzoek zijn de twaalf factoren (thema’s), geactualiseerd 
in 2009 na de start van de crisis, door van Van Rooy de leidraad. De zes factoren vanuit de Adviescommissie 
gebiedsontwikkeling en van der Cammen worden gekoppeld aan de twaalf factoren. 

Van Rooy (e.a, 2006, 2009) ziet de volgende twaalf thema’s terugkomen bij gebiedsontwikkeling: (1) beleid-
surgenties en gebiedsurgenties, (2) publiek-private ambities en ambassadeurs, (3) omgaan met duale politiek, 
(4) participatie door bewoners en ondernemers, (5) betrokkenheid van marktpartijen, (6) probleemdefinitie en 
oplossingsstrategieën, (7) expressie en verbinding van belangen, (8) betekenis voor ruimtelijke kwaliteit en 
duurzame ontwikkeling, (9) focus op investeringsresultaat, (10) omgaan met grondposities en grondverwer-
ving, (11) financiering en financieringsarrangementen en (12) omgaan met wetgeving en instrumentarium. 
Deze thema’s komen in vrijwel alle fasen van het project aan bod. Door van tijd tot tijd een proces te ‘toetsen’  
aan de hand van thema’s, kunnen valkuilen gesignaleerd worden en kunnen eventuele stagnaties worden 
blootgelegd. 

Beleidsurgenties en gebiedsurgenties is het eerste thema en komt in alle drie de onderzoeken voor. De suc-
cesfactor bij dit thema ontstaat indien beleidsurgenties gecombineerd kunnen worden met gebiedsurgenties. 
Urgenties vormen zowel de aanleiding als de drijvende kracht achter een gebiedsontwikkeling. Een gebiedsur-
gentie ontstaat als de betrokkenen in het gebied de problemen voelen. Urgenties kunnen het commitment van 
de partijen vergroten. Wederzijds vertrouwen staat tevens aan de basis voor commitment (Van der Cammen, 
2006). Opgemerkt moet worden dat beleidsurgenties en gebiedsurgenties geen garantie bieden voor snelheid 
in het project. Overheden richten zich op processen en verplichte procedures, terwijl marktpartijen gericht zijn 
op het realiseren van doelen (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). In lijn hiermee stelt de Adviescommissie gebieds-
ontwikkeling (2005, pp. 13-25) dat de herkenbaarheid van het vraagstuk en een breed gedragen wil en gevoel 
van urgentie om het vraagstuk op te lossen, het fundament zijn voor gebiedsontwikkeling.  

Het tweede thema publiek-private ambities en ambassadeurs, gaat over het ‘willen’ ofwel de ambities. Van der 
Cammen (2006) wijst hierbij op het bestuurlijk commitment en vertrouwen. Betrokken beslissers hebben een 
gezamenlijk gedeeld beeld voor de toekomst nodig. Een kritiekpunt is hier als sprake is van tegenstrijdige doe-
len. Tegenstrijdige doelen kunnen leiden tot een proces van voortmodderen met bijhorende frustratie. Naast 
de gedeelde ambitie is er ook een leider nodig. Een geschikte leider is een persoon die zijn rol, verantwoor-
delijkheden, belangen en bevoegdheden kent, zijn verantwoordelijkheden neemt, gezaghebbend kan opere-
ren en weten wanneer zij op de voorgrond of juist op de achtergrond voor het betreffende gebied het meest 
dienstbaar is (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). Naast het definiëren van een duidelijke opgave is het van groot 
belang dat relevante personen verantwoordelijkheid nemen voor de opgave. Wie dat doet, hangt af van de 
fase waarin het vraagstuk verkeert, van competenties, persoonlijke drive en andere persoonlijke eigenschap-

holders. Planologen moeten actief mee blijven doen tot aan de vooravond van de uitvoering. Veel plannen 
missen veelal een sluitende begroting en een uitvoeringscontract, hierdoor ontstaat beleid dat zichtbaar wordt 
uitgevoerd. Ontwikkelingsplanologie reikt door een sluitende exploitatieopzet en een samenwerkingscontract 
(onderschreven door de deelnemende partijen), verder dan een ruimtelijke plan alleen (Van der Cammen, 
2006).      

Gebiedsontwikkeling naar een nieuwe stijl
Sinds de Nota Ruimte in 2006 is de insteek van gebiedsontwikkeling veranderd en inmiddels (2012) praat 
het Rijk over gebiedsontwikkeling nieuwe stijl, of ook wel over gebiedsontwikkeling 2.0 of zelfs over 3.0. Een 
gehanteerde scheidslijn tussen de traditionele gebiedsontwikkeling en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl is voor 
en tijdens de financiële crisis gestart rondom 2008. Zo schrijft Perry Hoetjes (2011, p. 391) als introductie in de 
Rooilijn van 2011 dat: “Ook vijf jaar geleden had Rooilijn prima een themanummer over gebiedsontwikkeling 
kunnen maken. Grote kans dat we veel hadden gelezen over publiek-private samenwerking in grootschalige 
en langlopende miljoenenprojecten, zonder daarbij het woord ‘eindgebruiker’ eenmaal tegen te komen”. De 
aanpak van vóór de crisis voor traditionele gebiedsontwikkeling 1.0 kenmerkte zich door grootschalige plan-
nen en nog grotere ambities, gedreven door een aanbodgestuurde markt. De ontwikkeling was beruste op 
het verdienmodel waarbij alle gronden werden aangekocht en vervolgens uitgegeven aan ontwikkelaars. Het 
doel van deze gebiedsontwikkelingsstijl was winst op grond- en opstalontwikkeling. Het samenwerkings- en 
financieel model hield daarmee op aan het einde van de realisatiefase. Met de crisis is aan dit model een einde 
gekomen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, pp. 13-18). 

De verschuiving naar gebiedsontwikkeling nieuwe stijl komt voort uit financiële en demografische trends (Mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu, 2012, pp. 13-18). Financiële redenen betreffen de stabilisering van de 
Nederlandse economische groei. Daarnaast heeft de crisis de financiering voor marktpartijen bemoeilijkt. De 
marktpartijen hebben dan ook een bepaalde mate van zekerheid of afnamecapaciteit nodig voordat investe-
ring mogelijk is (Franzen & de Zeeuw, 2009, p. 17). De demografische trend van een stagnerende bevolkings-
groei heeft invloed op de ruimtebehoefte. De opgave voor gebiedsontwikkeling verschuift daardoor steeds 
meer van uitbreidingslocaties naar binnenstedelijke opgaven. Herstructurering en transformatie winnen hier-
door aan belang. Het gevolg is dat de afhankelijkheid en transformatietijd toenemen in gebiedsontwikkeling 
(Platform 31, 2013*).     

Vanwege de reden dat een exacte definitie voor gebiedsontwikkeling nog ontbreekt, omschrijft de Zeeuw 
(2011, pp. 406-408) gebiedsontwikkeling vanuit een procesmatig perspectief als “de kunst van het verbinden 
van functies, disciplines, patijen, belangen en geldstromen, met het oog op de (her-) ontwikkeling van een 
gebied”. Daarnaast is er sprake van meer opkomst van initiatieven van onderop, marktoriëntatie, flexibiliteit en 
fasering. Van der Cammen (2006) koppelt vier kenmerken aan gebiedsontwikkeling. Ten eerste een integrale 
aanpak van een gebied. Ten tweede een aanpak op basis van een gedeelde kwaliteitsvisie. Ten derde een 
elkaar versterkende coproductie tussen publiek, privaat en particulier. Als laatste is de aandacht bij gebieds-
ontwikkeling gericht op de financiering.  

Bij gebiedsontwikkeling nieuwe stijl vallen volgens Van Rooy e.a. (2006, p. 6) de volgende kenmerken waar te 
nemen: open planproces, organische groei, geen blauwdruk, eigenaar-gebruikersmodel, vraaggericht, nieuw 
instrumentarium, verschuiving huidige rollen, sociaal rendement. Het eerste kenmerk van een meer open 
planproces komt overeen met een interactiever beleid. Binnen het proces ontstaat meer ruimte voor verschil-
lende actoren. Overheden stellen voorwaarden en marktpartijen, bewoners en gebruikers krijgen binnen die 
voorwaarden het recht van initiatief. Organische groei gaat over fasering van de uitvoering. De ontwikkeling 
van het gebied gaat geleidelijk aansluiten op de huidige behoeften. Daaraan gerelateerd is het derde kenmerk, 
geen blauwdruk, waarbij de uiteindelijke invulling niet geheel vast ligt en het proces telkens kan worden geëva-
lueerd en eventueel bijgesteld (Platform 31, 2013*).          

Het kenmerk van een nieuw eigenaar-gebruiksmodel richt zich op de ontwikkeling dat eigenaren en of gebrui-
kers een steeds grotere rol spelen bij het initiëren en uitvoeren. De overheid is hierbij faciliterend. Het vijfde 
kenmerk is een groeiende vraaggerichtheid. De marktbehoefte is het uitgangspunt. Het zesde punt is het 
ontwikkelen van een nieuw instrumentarium. Het nieuwe instrumentarium dient ruimte te bieden aan geleide-
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voorkeur voor investeringen ligt bij korte projecten (enkele jaren) en met een zeker rendement. De korte 
investeringsperiode staat tegenover het langjarige karakter van gebiedsontwikkeling. Een programmatische 
samenhang in ruimte en tijd dient door de overheid scherp bewaakt te worden (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). 
De Adviescommissie gebiedsontwikkeling (2005, pp. 13-25) en van der Cammen (2006) geeft het belang aan 
van een financiële visie met moderne vormen van besturing en contracten. De financiële visie is nodig van-
wege de complexiteit door de lange termijnen, hoge bedragen, voorinvesteringen, garantstellingen en vormen 
van kapitaalbeheer etc..  

Het laatste twaalfde thema is omgaan met wetgeving en instrumentarium. Centraal hierbij staat dat de behoef-
te aan nieuwe regels zich sneller ontwikkelen dan de aanpassing van de bestaande regels. Voor gebiedsont-
wikkeling zijn er tal van tekortkomingen gesignaleerd in het formele, juridische en financiële instrumentarium 
(Adviescommissie gebiedsontwikkeling, 2005, pp. 13-25). Gebiedsontwikkeling is een uitdaging om de randen 
van de wet- en regelgeving op te zoeken. Een belangrijk element is dat gebiedsontwikkeling vraagt om lang 
vooruit te kijken, termijnen van meerdere decennia is geen uitzondering. Er zijn nauwelijks instrumenten voor 
de overheid om op deze lange termijn ruimte te reserveren en bijvoorbeeld tijdelijk gebruik mogelijk te maken. 
Ook voor wat betreft het uitzetten van langjarige koersen, geldt de vergunningsplicht in het kader van het vige-
rende bestemmingsplan met een maximale geldigheid van tien jaar (Van Rooy, 2009, pp. 104-125).    

Beschouwend op de gesignaleerde factoren stelt Van der Cammen (2006) dat deze allen in de sfeer van men-
selijke factoren liggen, zoals vertrouwen, beeldvorming en leiderschap. De factoren gaan over de houding, 
de manier van omgaan met elkaar, de verwachtingen die mensen van elkaar hebben en de manier waarop 
organisaties functioneren. Succesfactoren zijn dus voor een groot deel beïnvloedbaar door actoren. Dit sluit 
aan bij de woorden van architect Jan Gehl (Randeraat, 2010) “gebiedsontwikkeling gaat over mensen” en de 
filosoof Henk Oosterling ”gebiedsontwikkeling gaat niet over stenen stapelen of over processen, masterplan-
nen, samenwerkingsmodellen en grondexploitaties, het gaat over echte mensen die met elkaar een sociaal-
economisch netwerk vormen en het vak van de gebiedsontwikkelaar is om dat te begrijpen en die netwerken 
te accommoderen” wie de belangrijkheid benadrukken van mensen en hun wensen.  

2.20 Conclusie 
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl sluit aan bij de netwerkgedachte van wederzijdse afhankelijkheid tussen ac-
toren en is hiermee een belichaming van ruimtelijke ordening in het netwerk perspectief. Naast de wederzijdse 
afhankelijkheid dat vraagt om coproductie, laat gebiedsontwikkeling nieuwe stijl de trend zien dat alleen het 
maken van beleid niet meer voldoet om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Van der Cammen geeft deze 
trend weer met de woorden “van beleid naar business case”. De invloed van beleid naar business case op pla-
nologen is dat deze actiever en langer mee moeten doen met het proces en zich meer richten op de uitvoering. 
Alleen een ruimtelijk plan voldoet niet meer. Gebiedsontwikkeling is een antwoord op de implementation gab 
uit de jaren ‘90, echter, de gebiedsontwikkeling is niet zonder voorwaarden een succes. De vraag in dit deel 
richt zich dan ook op criteria die invloed hebben op de gezamenlijke realisatie van plannen voor gebiedsont-
wikkeling. De volgende vraag is hiervoor gesteld (zie ook figuur 2.18 en 2.19):

 Wat biedt gebiedsontwikkeling nieuwe stijl aan criteria voor het ontstaan en in stand houden van   
 samenwerking tussen publiek, privaat en maatschappij bij ruimtelijke projecten?  

Voor de criteria die aan bod zijn gekomen in dit deel, is er gebruikt gemaakt van werk van de Adviescommis-
sie gebiedsontwikkeling (2005), Van der Cammen (2006) en de publicaties van Nederland Boven Water door 
Van Rooy (2006, 2009). Het meest recente werk van Van Rooy uit 2009, geactualiseerd vanwege de opkomst 
van de financiële crisis, is als kapstok gebruikt. Voordat de verschillende constateringen over de criteria aan 
bod komen is het belangrijk om hierover in algemenere zin iets te zeggen. Ten eerste zijn de criteria niet op te 
vatten als garanties voor succes. Het is eerder andersom, indien er niet is voldaan aan deze criteria is de kans 
groter dat de realisatie geen succes wordt. Ten tweede is het merendeel van de succesfactoren afhankelijk 
van menselijke factoren. De woorden “gebiedsontwikkeling gaat over mensen’’ uitgesproken door architect 
Jan Gehl benadrukt dit aspect. De factoren gaan dan ook over de manier van omgaan met elkaar en de ver-
wachtingen die de mensen van elkaar hebben. 

pen (Adviescommissie gebiedsontwikkeling, 2005, pp. 13-25). 

Het derde thema is het omgaan met een duale politiek. Gebiedsontwikkeling vraagt om openbare bestuurders 
die als politieke ondernemers kunnen werken. De praktijk geeft echter dualisme door de scheiding tussen 
de bestuurders (uitvoerende macht) en de volksvertegenwoordigers (sturende en controlerende macht). Bij 
gebiedsontwikkeling hebben de overheid in het ideale geval de rol van kadersteller, facilitator van het proces 
en toezichthouder voor gemaakte afspraken. Een onwerkbare situatie ontstaat wanneer de politici de neiging 
hebben een kader tot in detail te willen invullen. Het opgestelde detailniveau sluit niet aan bij de praktijk die een 
eigen dynamiek kent en handelingsvrijheid nodig heeft voor de marktpartijen. Het gevaar is dat de overheid in 
hun faciliterende rol te veel controle in handen willen hebben (Van Rooy, 2009, pp. 104-125).  

Het vierde thema participatie door bewoners en ondernemers, heeft het doel de processen soepeler te laten 
lopen, het generen van hogere opbrengsten, komen tot snellere realisatie en het bijdragen van mentaal eige-
naarschap. Het gevaar van het niet direct betrekken van bewoners en ondernemers is dat dit kan leiden tot 
wantrouwen en stagnatie in het proces door bijvoorbeeld het aanvechten van beslissingen tot en met de Raad 
van State (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). De Adviescommissie gebiedsontwikkeling (2005, pp. 13-25) noemt 
dit het belang van zeer actieve communicatie. Communicatie moet duidelijk maken hoe de onderlinge posities 
en belangen zijn.

Betrokkenheid van marktpartijen is het vijfde thema. De vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen vergroot 
de kans op innovatieve en realiseerbare plannen. Toch is het soms lastig voor marktpartijen om aan de tafel 
te komen zitten met overheden. Deels komt dit doordat het vertrouwen in de marktpartijen laag is. Het herstel 
in dit vertrouwen kan terugkomen als marktpartijen maatschappelijk verantwoord ondernemen en volledig 
transpart zijn over rendementen in relatie tot risico’s (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). 

Het zesde thema is probleemdefinitie en oplossingsstrategieën. Nadat de urgenties tot initiatieven hebben 
geleid, komt de probleemdefinitie in beeld. Voor gebiedsontwikkeling is het van belang dat problemen breed 
worden onderschreven en ook tijdens het proces worden geactualiseerd. Het gezamenlijk formuleren van een 
probleemdefinitie kan de weerstand later in het proces voorkomen. De opgave bij gebiedsontwikkeling is om 
de vele problemen vanuit verschillende partijen om te buigen naar kansen. Voorgekookte oplossingen kunnen 
dan ook een negatieve factor zijn voor samenwerking (Van Rooy, 2009, pp. 104-125, Van der Cammen, 2006).  

Verbinden van belangen als zevende thema richt zich op een proces van onderhandelingen tussen alle betrok-
ken partijen. Belangen spelen altijd bij gebiedsontwikkeling en met name het verbinden van belangen. Proces-
sen waarbij in de verkenningsfase ruimte wordt gelaten voor de verschillende belangen, zijn meer succesvol 
dan processen waarin met vrees of abstracte termen met belangen wordt omgegaan. Een extra factor voor 
succes is dat overheden ook moeten durven kiezen om ‘nee’ te geven. Een heldere consistente ‘nee’ zet extra 
focus op de gebieden dan een ‘ja mits’ instelling. Het ontbreken van heldere keuzen kan het proces belem-
meren (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). Het ontwikkelen van een aansprekende inhoudelijke visie kan tevens 
richting geven bij lang lopende projecten (Adviescommissie gebiedsontwikkeling, 2005, pp. 13-25).      

Betekenis voor ruimtelijke kwaliteit en duurzame ontwikkeling als achtste thema, betreft een toegevoegde 
ruimtelijke kwaliteit door gebiedsontwikkeling. Ruimtelijke kwaliteit sneuvelt vaak door het beperkte aantal 
middelen. Gevaar is dat door de complexiteit van een multi-actorenspeelveld de partijen al lang blij zijn met 
een besluit om te realiseren. Het negende thema is focus op investeringsresultaat. Focus is nodig voor concre-
te daden en voor het behoeden dat resultaten zwakke aftreksels worden ten opzicht van wat ooit is bedoeld. 
Tastbaar resultaat stimuleert de focus. Realisatie kan belemmert worden doordat partijen het proces zien als 
vrijblijvend. Zodra marktpartijen en bewoners participeren verdwijnt de vrijblijvendheid. Het tiende thema is 
omgaan met grondposities en grondverwerving. Zolang een grondpositie is gekoppeld aan het recht tot rea-
lisatie, speelt grond een sleutelrol bij gebiedsontwikkeling. Een grondpositie geeft onderhandelingspositie en 
een garantie om aan tafel te zitten als er sprake is van ontwikkeling (Van Rooy, 2009, pp. 104-125). 

Financiering en financieringsarrangementen als elfde thema, gaat over de consequenties voor financiering 
na de economische crisis van 2008. Gebiedsontwikkeling is niet meer te bestempellen als geldmaker. De 
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Zonder weer in een herhaling te vallen in een opsomming van de twaalf thema’s, gaat deze conclusie over 
de algemene constateringen betreffende de criteria voor gezamenlijke uitvoering. Bij de theorie over gebieds-
ontwikkeling zijn de criteria overlap, rolverdeling en garanties duidelijk naar voren gekomen. De eerste twee 
constateringen gaan over de vraag wat er geregeld moet worden voor gezamenlijke uitvoering. Ten eerste is 
het van belang dat gezamenlijke uitvoering alleen gebeurd met actoren die allemaal de urgentie voelen. Be-
leids- en gebiedsurgenties hebben overlap nodig. Dit komt overeen met de eis van Boelens dat een regime 
bestaat uit een samenwerking waarbij alle betrokken partijen hun economische, politiek of sociaal doelen reali-
seren. De tweede constatering is dat er duidelijkheid moet zijn tussen de rollen en bijbehorende taakverdeling. 
Duidelijkheid in taakverdeling moet zekerheid bieden aan alle partijen. De publieke partijen moeten hierbij niet 
teveel regie in handen willen houden. Denkend aan interactief beleid betekent dit dat de probleemdefinitie en 
oplossingen ontstaan uit een samenspel en niet van te voren zijn opgelegd.  

De laatste constatering richt zich meer op de vraag hoe een samenwerking blijft bestaan en daadwerkelijk 
tot uitvoering komt. De derde constatering is dat gezamenlijke uitvoering van gebiedsontwikkeling vraagt om 
langdurige toewijding. Het spanningsveld van een korte investeringsperiode tegenover het langjarige karakter 
van gebiedsontwikkeling speelt hier een rol. Om de focus te houden op realisatie is het met regelmaat hebben 
tastbare resultaten een belangrijke stimulans. Dit komt overeen met het instrumentele regime van de urban-
regime theory waarbij toewijding ontstaat door het realiseren van doelstellingen op een relatief korte termijn. 
Een heldere fasering kan hierbij een hulpmiddel zijn. Elke fase vormt dan een deelproces op weg naar reali-
satie van de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het gebied. 
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Factoren
gebieds-

ontwikkeling
Adviescommisie 

Condities 
gebieds-

ontwikkeling
Van der Cammen

Thema’s
gebieds-

ontwikkeling
Van Rooy

1 Maatschappelijke 
vraagstukken

2 Zichtbare 
verantwoordelijkheden
3 Aansprekende 
inhoudelijke visie

4 Active communicatie

5 Financiële strategieën 

6 Effectieve 
instrumenten

1 De herkenbaarheid van het vraagstuk en een breed 
gedragen wil en gevoel van urgentie om het vraagstuk op 
te lossen, zijn het fundament voor gebiedsontwikkeling
2 Belang dat relevante personen en functionarissen ver-
antwoordelijkheid nemen voor de opgave
3 Aanwezigheid van kernachtig en samenhangende visie
om mensen en partijen te verbinden en het vermogen om 
belanghebbenden te overtuigen en om de zaak in 
beweging te krijgen
4 Het is cruciaal dat het enthousiasme en de visie van 
projectpartners wordt overgebracht op de mensen die 
hun natuurlijke achterban vormen
5 De aanwezigheid van een financiële visie vanwege de 
grote kapitaalbehoefte welke omvangrijke voorinveste-
ringen, garantstellingen en hoogwaardige vormen van 
kapitaalbeheer vraagt 
6 Ondanks de tekortkomingen van beschikbare 
instrumenten lukt het om goede resultaten te boeken. 

Het formuleren van 
antwoorden op com-
plexe opgaven,
ook in financiële zin, 
die bestuurlijke en 
sectorale grenzen 
doorsnijden

Het versterken van 
slagvaardigheid, een 
oriëntatie op uitvoeren, 
het synchroniseren van 
belangen, het koppelen 
van dossiers, het 
genereren van snelheid en 
het op gang brengen van 
kwalitatieve en duurzame 
bewegingen

Publiek, privaat en 
maatschappelijke 
partijen

1 Urgentie
2 Commitment
3 Gedeelde 
probleemstelling
4 Geen voorgekookte 
oplossingen
5 Bestuurlijk commit-
ment en vertrouwen
6 Kennis van 
financiering

1 Nut en noodzaak moeten aanwezig zijn
2 De aanwezigheid van wederzijdsvertrouwen
3 De probleemstelling dient door alle actoren gedeeld te 
worden
4 Oplossingen dienen niet op voorhand bepaald te zijn

5 Het bekend zijn van rol, verantwoordelijkheden, 
belangen en bevoegdhedeb
6 Financiële visie die de uitvoering beslaat

Van beleid naar 
business case

Ontwikkelingsplanologie 
betekend voor planners 
een betrokkenheid die 
verder reikt dan het 
ruimtelijk plan, namelijk 
tot en met de sluitende 
expoloitatieopzet en het 
samenwerkingscontract

Publiek, privaat en 
maatschappelijke 
partijen

1 Urgentie
2 Commitment

3 Volksvertegenwoor-
digers
4 Participatie bewoners

5 Betrokkenheid markt-
partijen
6 Probleemdefinitie

7 Belangen
8 Ruimtelijke  kwaliteit
9 Focus 
10 Grond
11 Financiering

12 Wetgeving

1 Het laten overlappen van beleids- en gebiedsurgenties
2 Betrokken beslissers hebben een gezamenlijk gedeeld 
beeld voor de toekomst nodig
3 Het gevaar is dat de overheid in hun faciliterende rol te 
veel controle in handen willen hebben (te veel detail)
4 Heeft het doel de processen soepeler te laten lopen, 
het generen van hogere opbrengsten, komen tot snellere 
realisatie en het bijdragen van mentaal eigenaarschap
5 De vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen ver-
groot de kans op innovatieve en realiseerbare plannen
6 Breed gedragen probleem en mogelijkheid tot 
actualiseren
7 Verbinden van belangen en helderheid in keuzes geven
8 Toevoegen ruimtelijke kwaliteit bij het ontwerp
9 Het met regelmaat hebben van tastbare resultaten
10 Grond speelt sleutelpositie voor realisatie
11 Een korte investeringsperiode staat tegenover het 
langjarige karakter van gebiedsontwikkeling
12 Gebrek aan instrumenten voor de overheid om op 
lange termijn ruimte te reserveren en bijvoorbeeld tijdelijk 
gebruik mogelijk te maken
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Figuur 2.18 Overzicht condities samenwerking uit deel 3 van het theoretisch kader

Wie? Wat? Hoe?
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Netwerk theorie

Factoren
gebiedsontwikkeling

Condities 
gebiedsontwikkeling

Thema’s
gebiedsontwikkeling*

Actor network theory

Actor relational  
approach

Urban-regime theory

Zelforganisatie

Interactief beleid

Een plan dat werkt

Overlap Rolverdeling Garanties Flexibiliteit
(tussentijdse)

Resultaten
Vertrouwen
Commitment
Cognitief

Sociaal
Institutioneel
Management

Externe ontwikkelingen

Problematization
Interessement
Enrollment

Mobilisation of allies

Identificatie
Ontwikkelingskaarten
Interpretatie

Gesprekken
Verankering
Mobilisation of allies

Business case
Regime ontwikkeling

CompromisSpelregels Selective incentives
Gedragen beeld
Resultaten

Controle
Sancties
Conflict oplossende 
mechanismen

Duidelijk gedefinieerde grenzen
Proportionele gelijkwaardigheid tussen 
   opbrengsten en kosten
Collectieve keuze arrangementen
Erkenning van de rechten van de organisatie
Genestelde ondernemingen

Afstemmen
Doelstelling

Zelforganisatie
Overheidssteun

Input

Oplossingen Gedragen plan
Performatieve legimiteit
Raamwerk
Spelregels

Hardheidgaranties
Uitvoeringsgericht

Flexibel Resultaten

Urgentie
Commitment
Probleemdefinitie
Belangen

Financiering
Wetgeving

Volksvertegenwoordigers Focus

Urgentie
Commitment
Gedeelde probleemstelling

Bestuurlijk commitment en vertrouwen Geen voorgekookte 
oplossingen

Maatschappelijke vraag            
stukken

Zichtbare verantwoordelijkheden
Aansprekende inhoudelijke visie
Actieve communicatie

Effectieve instrumenten

* In dit schema zijn de volgende viertal thema’s uit Van Rooy 2009 niet opgenomen:                                                                  participatie bewoners, betrokkenheid marktpartijen, ruimtelijke kwaliteit en grond.  
 

Financiele strategieen

Kennis van financiering

Figuur 2.19 Overzicht criteria voortkomend uit het theoretisch kader

Eerlijkheid
Participatie

Lokale politiek
Eenduidig beleid
Subsidie
Financiële eerlijkheid

OpbrengstenImplementeren van 
windenergiebeleid
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3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksmethoden voor het empirische gedeelte van dit onderzoek centraal. Dit 
hoofdstuk geeft inzicht in de vragen welke en waarom deze onderzoeksmethoden gebruikt worden. Het doel 
van dit hoofdstuk is om inzicht te geven in de wijze waarop er geprobeerd is om de empirie zoveel mogelijk 
systematisch te verzamelen en te verwerken, om de wetenschappelijke eisen van betrouwbaarheid en geldig-
heid te waarborgen.

In paragraaf 3.2 staat het conceptueel model centraal. Het conceptueel model geeft de te onderzoeken ver-
banden aan. Paragraaf 3.3 geeft inzicht in de gebruikte methoden voor informatie verzameling en verwerking. 
In deze paragraaf komen de drie methoden aan bod van actorenanalyse, ‘‘wensen- en voorwaardenanalyse’’ 
en interviews. Het gaat bij deze methoden om de vraag waarom deze gekozen zijn en welke bijdragen ze heb-
ben voor het onderzoek. Paragraaf 3.4 heeft het doel de selectie van actoren te verantwoorden op basis van 
representativiteit. Op basis van de geselecteerde actoren is een ‘‘wensen- en voorwaardenanalyse’’ gemaakt 
welke in paragraaf 3.5 wordt beschreven. De meerwaarde van deze analyse is dat het een eerste inzicht geeft 
in de context van het regioplanproces van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. De operationalisering heeft als doel 
de context te vangen in de interviewvragen. De wetenschappelijke eisen van betrouwbaarheid en geldigheid 
krijgen de aandacht in paragraaf 3.6. Met een beschouwing op deze eisen is de methodische waarde van het 
onderzoek aan te geven.          

3.1 Conceptueel model

HOOFDSTUK 3
Methode van Onderzoek

Overlap
- urgentie
- belang
- doelstelling
- gezamenlijk probleem
- commitment
- mogelijke win voor partijen

Rolverdeling
- rol/ bevoegdheden en zicht-
bare verantwoordelijkheden
- enthousiasme en visie
- overheidsteun
- interactie/ ronde tafel gesprek

Garanties
- evident eigenaar
- doorzettingsmacht
- controle, sancties, conflict 
oplossende mechanismen
- financiering en wetgeving

Flexibiliteit
- strategisch plan
- controle overheid
- mogelijkheid compromis
- overzien ontwikkelingen

(tussentijdse) Resultaten
- het zicht hebben op resultaten
- heldere fasering 
- doelstellingen op relatief korte 
termijn realiseren
- opzetten pilot project

Object Proces

Context

Voorwaarden
uitvoeringsstrategie
Een effectieve 
uitvoeringsstrategie die door 
alle partijen gedragen wordt 
en aanzet tot actie

Figuur 3.1 Conceptueel model
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Het selecteren van actoren is gebeurd op basis van een actuele actoreninventarisatie die is opgesteld tijdens 
de onderzoeksperiode. In de actoreninventarisatie zijn alle actoren in beeld gebracht en zijn ze tevens naar 
twee categorieën verdeeld. De eerste categorie omvat een viertal mogelijke rollen: beïnvloeders, beslissers, 
gebruikers/afnemers en toeleveranciers/uitvoerders. De tweede categorie omvat vier gradaties in betrokken-
heid bij het project: meeweten, meedenken, meewerken en meebepalen. Met deze twee categorieën is te 
bepalen hoe bepalend een partij is voor het welslagen van het project. Hierdoor zijn de actoren te selecteren 
op basis van een bepaald criterium. 

Op basis van de categorisatie is te bepalen welke actoren relevant zijn voor een onontkoombare rol voor de 
uitvoeringsstrategie. Van de vier rollen zijn er twee doorslaggevend voor de realisatie: beslissers en gebrui-
kers/afnemers. Deze twee rollen zijn doorslaggevend omdat toeleveranciers/uitvoerders vervangen kunnen 
worden. Denk aan geldschieters zoals een bank. Beïnvloeders kunnen druk uitoefenen op het proces, echter 
zijn deze actoren niet bepalend voor de uitvoering. Vanuit het perspectief van wederzijdse afhankelijkheid zijn 
de actoren, binnen de categorieën beslissers en gebruikers/ afnemers, relevant die een betrokkenheidgradatie 
hebben van ten minste meewerken. Vanuit deze betrokkenheidgradatie gaat het om de nodige middelen die 
de actoren moeten inzetten. De volgende globale groepen zijn te onderscheiden: Rijk, provincie, gemeenten 
en windverenigingen (ontwikkelaars, agrariërs en burgers). Om een maximale variatie te waarborgen is het 
startpunt geweest om zowel publieke, private en particuliere partijen te interviewen en indien mogelijk meer-
dere partijen binnen een categorie. 

In eerste instantie was de opzet om twee ministeries, één provincie, vier gemeenten en vier windverenigingen 
te interviewen. In verband met de fase van zelforganisatie van de windverenigingen, is het niet gelukt om de 
deze partijen te interviewen. Om toch meer inzage te krijgen vanuit de niet publieke partijen is er een inter-
view gehouden met de procesmanager Elfrieke van Galen en oud Agentschap NL werknemer Albert Jansen 
(figuur 3.2). De procesmanager is actief geweest in fase van zelforganisatie van de windverenigingen en heeft 
daardoor een goed beeld wat de wensen en voorwaarden vanuit de niet publieke partijen zijn. Albert Jansen 
heeft met zijn werk bij Agentschap NL een ruime ervaring op het gebied van windenergieontwikkeling en meer 
specifiek de situatie van de Provincie Flevoland en het regioplanproces. 

Het conceptueel model (figuur 3.1) geeft een weergave van de te onderzoeken elementen uit de theorie voor 
het onderzoek (Bryman, 2012, p. 163). Het conceptuele model is een uitbreiding van het in theoretisch kader 
staand model, waarbij nu de gevonden criteria vanuit de context, proces en object aangevuld zijn. Bij dit on-
derzoek zijn de te onderzoeken elementen de vijf criteria die bepalend zijn voor een effectieve samenwerking. 
De criteria dienen een beter inzicht te geven in het regioplanproces en wat er ontbreekt voor een effectieve 
samenwerking. Binnen de criteria zijn de onderzoekselementen aangeven die bepalen in welke mate het cri-
terium overeenkomt met de theorie. Bijvoorbeeld het criterium overlap dat onder andere bestaat uit de onder-
zoekselementen: urgentie, belang, doelstelling en een mogelijke win situatie voor alle partijen.   

3.2 Onderzoeksmethoden
In deze paragraaf gaat het om de methoden die gebruikt zijn voor het verkrijgen van de empirie, oftewel empi-
risch onderzoek. Empirisch onderzoek wil zeggen dat je door waarneming vaststelt wat zich in de werkelijkheid 
afspeelt (empirie) (Baarda e.a., 2009, p. 11). Het empirische onderzoek is uitgevoerd op basis van interviews. 
Binnen de onderzoeksmethode interviews valt in dit onderdeel ook een omgevingsanalyse voor de verant-
woording van selectie actoren. Daarnaast bestaat dit onderdeel uit een ‘wensen en voorwaardenanalyse’ om 
de opzet van de interviews te verantwoorden. Met het onderstaande deel wordt verantwoord waarom er is 
gekozen voor het type semigestructureerd kwalitatief interview. 

Een kwalitatief interview kan vele vormen hebben. Een belangrijke onderscheid in het type interview is de 
gewenste mate van structuur. De mate van structuur loopt van maximaal gestructureerd waarbij het gaat om 
een kwantitatieve enquête waarbij zowel vragen als antwoorden vastliggen, tot aan een volledig open inter-
view waarbij alleen de beginvraag vaststaat. Om overzicht te houden in de verschillende interviewvormen kan 
een driedeling worden gemaakt: gestructureerd, semigestructureerd en ongestructureerd. Uit deze driedeling 
is voor dit onderzoek de vorm van het semigestructureerde interview gekozen. De karakteristiek van dit type 
interview is dat de vragen of de onderwerpen vastliggen en dat de antwoordmogelijkheden open zijn (Baarda 
e.a., 2009, pp. 226, 234). De voorkeur voor dit type interview ten opzichte van een gestructureerd interview 
is de flexibiliteit waarbij het mogelijk is om in te spelen op de onderzoekssituatie en op de informatie die de 
respondenten geven. Ten opzichte van het ongestructureerde interview heeft het semigestructureerde inter-
view de voorkeur dat er in ieder geval onderwerpen en eventueel meerdere vragen vastliggen. De kans dat 
bepaalde onderwerpen niet aan bod komen is daardoor kleiner. 

Een invulling van het semigestructureerde interview is het topicinterview. Bij een topicinterview
is de bevragingsmethode open, maar de onderwerpen die aan bod komen liggen min of meer vast. De houvast 
in het interview ontstaat door een topiclijst. Een topiclijst bestaat uit de onderwerpen die besproken moeten 
worden en ook de belangrijkste vragen in de gewenste volgorde. Het is echter altijd mogelijk om van de ge-
wenste volgorde af te wijken indien de situatie dit vraagt. Het opstellen van een topiclijst vereist enige voor-
kennis van het onderwerp zodat de relevante vragen aan bod komen. Voorkennis is in dit onderzoek afgeleid 
vanuit het theoretisch kader, beleidsdocumenten en de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de onderzoeks-
periode bij de Provincie Flevoland. Met een topicinterview bestaat de mogelijkheid dat er nieuwe onderwerpen 
en inzichten naar voren komen. Als dit gebeurt is hier dan ook ruimte voor. (Baarda e.a., 2009, pp. 230-234, 
Bryman, 2012, pp. 469-472)

3.3 Het selecteren van de respondenten
Het selecteren van respondenten bij kwalitatief onderzoek vindt altijd plaats rondom de vraag van purposive 
sampling waarbij het gaat om het strategisch selecteren van actoren. Dit in tegenstelling tot het bij kwantita-
tieve onderzoek selecteren van actoren op basis van kans. Het strategisch selecteren richt zich op actoren die 
in direct contact staan met de onderzoeksvragen. Het gevolg hiervan is dat de onderzoeksvragen een indicatie 
geven welke actoren geselecteerd moeten worden. Het purposive sampling heeft een uitgebreide keuze in 
selectiecriteria. Voor dit onderzoek zijn twee selectiecriteria gebruikt. Ten eerste de maximale variatie selec-
tie. De maximale variatie selectie betreft selectie op basis van een gewenste breedheid in variatie in actoren 
op basis van verschil in interesses. Ten tweede de criteria selectie, waarbij alle respondenten geselecteerd 
worden op basis van een bepaalde criterium (Bryman, 2012, pp. 416-419). Bij kwalitatief onderzoek gaat het 
voornamelijk om een goed verantwoorde keus voor de respondenten en minder om de hoeveelheid. Anders 
gezegd; de representativiteit is belangrijker dan groter aantallen (Baarda e.a., 2009, p. 165).

OrganisatieAantal

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Provincie Flevoland
Gemeente Almere
Gemeente Dronten
Gemeente Lelystad
Gemeente Zeewolde
Procesmanager
(oud) Agentschap NL

Datum

27 mei 2013
27 mei 2013
22 mei 2013
28 mei 2013
15 mei 2013
06 mei 2013
07 mei 2013
05 juni 2013
07 juni 2013

Figuur 3.2 Respondenten interviews

3.4 ‘‘wensen- en voorwaardenanalyse’’
Om het interview aan te laten sluiten op de context van het regioplanproces is er een ‘‘wensen- en voorwaar-
denanalyse’’ voor de geselecteerde actoren opgesteld (figuur 3.3). Het doel van de analyse is om de hypothe-
sen te vormen die getest kunnen worden in het interview. Deze analyse geeft een overzicht van de wensen, 
belangen, positie, verwachtingen en knelpunten tussen de verschillende partijen bij het regioplanproces. Deze 
informatie is verkregen op basis van officiële overheidspublicaties, het deel uit het theoretisch kader over be-
leid windenergie en gesprekken met leden van het projectteam Wind bij de Provincie Flevoland. De partijen 
zijn in vieren gedeeld: Rijk, provincie, gemeenten en windverenigingen (ontwikkelaars, agrariërs en bewoners). 
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Figuur 3.3 ‘‘wensen- en voorwaardenanalyse’’
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3.6 Betrouwbaarheid en geldigheid (kwaliteit onderzoek)
De waarde van de onderzoekswijze bij sociaal onderzoek is te beoordelen op de volgende drie criteria: be-
trouwbaarheid, herhaalbaarheid en geldigheid (validiteit). Deze drie criteria zijn rondom kwalitatief onderzoek 
vaak een reden voor discussie. Zo stellen Lincoln en Guba in 1985 het aspect vertrouwenswaardigheid voor 
als alternatief voor de drie criteria. Toch kent het aspect vertrouwenswaardigheid veel raakvlakken met be-
trouwbaarheid en geldigheid. Het criterium van herhaalbaarheid blijft bij kwalitatief onderzoek echter altijd 
moeilijk om te waarborgen. Replicatie van het onderzoek vindt dan ook niet vaak plaats bij sociaal onderzoek. 
Het streven naar een zo groot mogelijke betrouwbaarheid en geldigheid vindt uiteraard wel plaats bij kwalitatief 
onderzoek (Bryman, 2012, pp. 45-49). In deze paragraaf gaat het dan ook over welke maatregelen zijn geno-
men om de betrouwbaarheid en geldigheid van de gegevens te bevorderen. 

Betrouwbaarheid is afkomstig vanuit de vraag of dezelfde resultaten verkregen zullen worden indien het on-
derzoek herhaald zou worden. Anders gezegd, is iets een onbetrouwbaar resultaat als er geen vertrouwen is 
in de consistentie ervan (Bryman, 2012, p. 46). De betrouwbaarheid van het onderzoek is vergroot doordat er 
ten eerste een aantal reflectiemomenten zijn ingebouwd. De reflectiemomenten betreffen het bespreken van 
de gevonden resultaten met een onafhankelijke procesmanager in het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn alle 
resultaten uit de interviews geverifieerd door de respondenten zelf. Ten tweede zijn er, indien mogelijk, inter-
views gehouden met meerdere relevante actoren uit dezelfde onderzoeksgroep. Zo zijn er vier gemeenten 
geïnterviewd en twee ministeries.    

Geldigheid van het onderzoek komt voort uit het oprechtheidvraagstuk. Het gaat hierbij om de vraag of een 
meting wel daadwerkelijk hetgeen meet dat het zegt te meten. Vanzelfsprekend kan een meting alleen geldig 
zijn als die ook betrouwbaar is. Geldigheid is onder te verdelen in interne en externe validiteit. Interne validiteit 
betreft de vraag of de conclusies die getrokken worden wel overeenkomen met de theorie. Externe geldig-
heid gaat over de mogelijkheid van generaliseerbaarheid van de conclusies. Het risico van geldigheid zit bij 
kwalitatief onderzoek met name in de externe validiteit  (Bryman, 2012, pp. 47-48, 389-390). Ondanks dat het 
onderzoek plaatsvindt in een zeer specifieke context zijn de resultaten alsnog generaliseerbaar. Net zoals er 
geen succesfactoren bestaan voor gezamenlijke gebiedsontwikkeling, maar wel factoren die de kans verklei-
nen op een mislukking, kunnen de resultaten als zodanig overdraagbaar zijn naar andere situaties.     

De wensen en belangen geven een eerste beeld van verschil tussen de partijen. Bij de publieke partijen is te 
constateren dat elke bestuurslaag een andere prioriteit heeft. Het Rijk heeft als prioriteit dat de 1370mw tijdig 
gerealiseerd wordt door de Provincie Flevoland. Andere doelstellingen zoals het verbeteren van de landschap-
pelijke kwaliteit heeft het Rijk in tegenstelling tot de provincie niet. Bij de gemeenten staan de economische 
belangen met de gebiedsgebonden bijdragen en het ontvangen van leges en onroerendezaakbelasting, meer 
op de voorgrond dan bij het Rijk of de provincie. Overeenkomende met de andere publieke bestuurslagen 
bestaat ook bij de gemeenten de wens van vergroten van de energieneutraalheid. Bij de windverenigingen lijkt 
op het eerste gezicht alleen sprake te zijn van een economisch belang.

De posities van de partijen laten zien dat het Rijk en de gemeenten bij de publieke partijen de belangrijkste po-
sitie hebben. Het Rijk heeft deze positie door haar middelen zoals met een rijkscoördinatieregeling, subsidie, 
grond en doorzettingsmacht. De gemeente heeft een sterke positie omdat doorwerking op het lokale niveau 
in de bestemmingsplannen dient te gebeuren. De positie van de provincie is belangrijk, mits er sprake is van 
de noodzaak om planvorming op het regionale schaalniveau te organiseren. De provincie faciliteert zolang er 
vraag naar is, zodra de vraag weg valt neemt de positie van de provincie af. De posities van de windverenigin-
gen worden bepaald door de middelen eigendom molens, grond en financieringscapaciteit. 

Als laatste zijn er de verwachtingen en de daarbij horende knelpunten tussen de partijen. Te constateren is 
dat het spanningveld zekerheid versus flexibiliteit tussen bijna alle partijen speelt. Een eerste voorbeeld is de 
verwachting tussen het Rijk en de provincie. Het Rijk verwacht zekerheid en toewijding van de provincie door 
middel van een op uitvoering gerichte planvorming met een tijdige realisatie. Aan de andere kant verwacht de 
provincie van het Rijk zekerheid door steun van het Rijk met het verkrijgen van de status rijkstoetsingskader 
voor het Regioplan. Tevens verwacht de provincie van het Rijk flexibiliteit in de vorm van speelruimte om het 
planvormingsproces op basis van hun eigen invulling. Tussen de publieke partijen en de windverenigingen 
komt hetzelfde spanningveld terug. Het tweede voorbeeld laat zien dat de publieke partijen zekerheid willen 
door garanties voor de uitvoering. Private partijen willen zekerheid in bijvoorbeeld stabiele subsidieregelingen 
en flexibiliteit in de kaders die opgesteld worden.

Binnen het spanningsveld zekerheid versus flexibiliteit zijn er op basis van alle verwachtingen en bijbehorende 
knelpunten vier hoofdthema’s te herkennen die bepalende vraagstukken kunnen worden in het planvormings-
proces. Deze vier hoofdthema’s kunnen allemaal zekerheid bieden waardoor de partijen voldoende vertrou-
wen in het planvormingsproces houden. De vier thema’s zijn rolverdeling, garanties, flexibiliteit en resultaten. 
Ten eerste bestaat de vraag naar een duidelijke rolverdeling. Het gaat hierbij om duidelijkheid in taken, ver-
antwoordelijkheden en belangen. Ten tweede komt de vraag naar garanties terug zoals dat de publieke par-
tijen zekerheid willen dat sanering daadwerkelijk gebeurt. Ook de windverenigingen vragen garanties betreft 
doorwerking bij de lokale politiek. Ten derde is er de vraag om voldoende flexibiliteit. Dit komt onder andere 
terug bij de vraag van de gemeenten aan het Rijk om niet de rijkscoördinatieregeling toe te passen en bij de 
vraag van de particuliere partijen om ruime kaders bij de uitvoering. Ten vierde dient het zicht op resultaten de 
partijen het vertrouwen te geven. De vraag om resultaten komt onder andere terug bij het Rijk die om een op 
uitvoering gerichte planvorming vraagt, bij de provincie die vraagt om doorwerking in bestemmingsplannen en 
de windverenigingen die vragen om tempo, doorwerking en een verdienmodel. 
 
3.5 Operationalisering
Operationalisering gaat over het meetbaar maken van de begrippen die onderzocht moeten worden (figuur 
3.4). Voor dit onderzoek zijn een vijftal begrippen te operationaliseren. Deze vijf begrippen zijn de in de the-
orie genoemde hoofdthema’s omtrent criteria voor samenwerking: overlap, rolverdeling, garanties, flexibiliteit 
en resultaten. De operationalisering vindt plaats op basis van zowel de theorie als de ‘’voorwaarden en ver-
wachtingen analyse’’. Op basis van dit laatste is het mogelijk om met hypotheses de begrippen meer naar de 
specifieke context te vertalen.
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- Kunt u mij vertellen wat voor uw partij de 
belangrijkste doelstelling zijn om deel te nemen aan 
het regioplanproces?

- Doelstelling
- Prioriteit
- Meerwaarde organisatievorm 
regioplanproces

- Heeft u nog andere doelstellingen?
- Als ze niet allemaal te bereiken zijn, is er dan een prioriteit?
- Zijn deze doelstelling alleen te bereiken door deelname aan het 
regioplanproces? Wat is het voordeel van het regioplanproces?

- De doelstellingen die bereikt dienen te worden door middel van 
het regioplanproces.Overlap

- Welke rol ziet u voor uw partij in het regioplanpro-
ces?

- Eigen rol (taken en 
bevoegdheden)
- Rol andere partijen (taken en 
bevoegdheden)

- Welke rol ziet u voor het Rijk, de provincie, de gemeenten en de 
windverengingen?

- Voor de rolverdeling dienen de verantwoordelijkheden en ver-
wachtingen voor en tussen de partijen bekend te zijn.

- Welke garanties zou u willen krijgen van de andere 
partijen zodat u voldoende vertrouwen heeft dat uw 
doelstellingen worden bereikt?

- Garanties krijgen
- Garanties geven

- In welke vorm zou u een garantie willen krijgen?
- Zijn er garanties te bedenken die u denkt te moeten geven?
- In welke vorm zou u een garantie willen geven?

- Garanties zijn de minimale voorwaarden die partijen stellen aan 
andere partijen om zekerheid te krijgen voor het bereiken van de 
doelstelling. Het ontbreken van garanties heeft het gevolg dat 
partijen onvoldoende vertrouwen in commitment van partijen.

Rolverdeling

- Zijn er zaken betreft uw doelstellingen die vragen 
om flexibilteit? Die daarom wel of niet direct wense-
lijk zijn om te worden vastgelegd in een plan?

- Flexibiliteit willen
- Flexibiliteit geven

- Zijn er onderdelen waarop u flexibiliteit denkt te moeten geven 
aan andere partijen?

- Flexibliliteit gaat over het spanningsveld zekerheid versus flexi-
biliteit. Flexibiliteit kan wenselijk zijn omdat dit partijen in staat 
stelt om mee te bewegen op onvoorziene ontwikkelingen.

Garanties

Flexibiliteit

- Zijn er tussentijdse resultaten denkbaar die uw 
partij wilt hebben om vertrouwen in het proces te 
houden?

- Tussentijdse resultaten

- Eisen aan uitvoeringsstrategie

- Is er bij het uitblijven van een bepaald resultaat de kans dat u 
uw toewijding verliest? Welke? Van wie?
- Welke onderdelen wenst u wel of niet te zien in de 
uitvoeringsstrategie?

- Een tussentijds resultaat is te zien als het realiseren van een 
doel voordat de volgende stap gezet kan worden. Het bereiken 
van alle doelstellingen is een langdurig proces en het behalen 
van tussentijdse resultaten is dan ook van belang om de focus 
bij de partijen scherp te houden. Het uitblijven van tussentijdse 
resultaten kan het gevolg hebben dat partijen hun toewijding 
verliezen.

(tussentijdse)
Resultaten

Gehanteerde definitie Hoofdvraag Elementen Standaard doorvragen

Figuur 3.4 Operationalisering
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4.1 Inleiding
Dit vierde hoofdstuk richt zich op de uit de theorie voortkomende criteria en hoe deze invulling krijgen in het 
regioplanproces. Om dit te doen staan de interviews centraal in dit hoofdstuk. Het doel is om de theoretische 
lessen te vergelijken met de praktijk van het regioplanproces. Per criterium wordt in eerste instantie gekeken 
naar wat op basis van de theorie verwacht wordt voor een effectieve samenwerking. Ten tweede wat opvalt 
in het regioplanproces per het betreffende criterium. Ten derde en als laatste in hoeverre theorie en praktijk 
overeenkomen. In de conclusie zal de laatste deelvraag worden beantwoord:

 In hoeverre komt het regioplanproces overeen met de theoretische criteria en welke gevolgen heeft 
 dit voor de situatie van het regioplanproces?

Iedere paragraaf behandeld een criterium. Paragraaf 4.2 kijkt naar het criterium overlap. Paragraaf 4.3 naar 
de rolverdeling. Paragraaf 4.4 geeft inzicht in welke garanties de partijen in het regioplanproces van elkaar 
verwachten. Paragraaf 4.5 betreft de flexibiliteit. De tussentijdse resultaten komen terug in paragraaf 4.6. De 
conclusie in paragraaf 4.7 beantwoordt de deelvraag en geeft daardoor een overzicht van de situatie van het 
regioplanproces op basis van de theorie. 

4.2 Overlap
Overlap in de theorie
Uit het theoretisch kader zijn een aantal voorwaarden voor het criterium overlap naar voren gekomen. Ten 
eerste bestaat bij gebiedsontwikkeling de voorwaarde dat urgentie bij alle partijen gevoeld wordt. In de uit-
gave van het praktijkboek ‘Nederland boven water’ is de voorwaarde dat beleids- en gebiedsurgentie elkaar 
overlappen. Van der Cammen geeft aan dat nut en noodzaak bij alle partijen aanwezig moet zijn. Naast een 
gezamenlijk gevoelde urgentie komt uit de theorie van interactief beleid naar voren dat er sprake moet zijn 
van een gezamenlijke doelstelling. Een gezamenlijke doelstelling stimuleert de actoren om hun middelen in 
te zetten. Hajer sluit hierbij aan en stelt dat er oplossingen moeten zijn die acceptabel zijn voor alle actoren. 
Oplossingen zijn acceptabel als de doelstellingen van de actoren binnen bereik blijven. Anders gezegd, vanuit 
de netwerk gedachte is de voorwaarde dat alle actoren overtuigd blijven dat hun belang gerealiseerd wordt. 

De actor network theory ziet drie stappen om actoren binnen het netwerk te overtuigen dat hun belang gerea-
liseerd wordt. De eerste stap is het vinden van een gezamenlijk probleem. De tweede stap het vinden van de 
actoren die commitment hebben om dit probleem op te lossen. En de laatste stap is om de gezamenlijke inte-
resses te verbinden tot een samenwerking. De netwerk theorie geeft als voorwaarde mee dat de beginsituatie 
van alle actoren verbetert door hun deelname in het netwerk. Kort gezegd gaat het bij de netwerk theorie om 
de creatie van een win-win situatie. De actor relational approach van Boelens zegt eveneens dat alle actoren 
baat dienen te hebben bij de te realiseren doelen. Om deze baat zichtbaar te maken werkt de actor relational 
approach met ontwikkelingskaarten. De ontwikkelingskaarten zijn op basis van overlappingen in doelstellingen 
en geven een visualisatie van de gezamenlijke win. 

Overlap in het regioplanproces: beleids- en gebiedsurgentie (figuur 4.2)
Als startpunt voor het regioplanproces gaat het om het overlappen van de beleids- en gebiedsurgentie. Bin-
nen dit regioplanproces met meervoudige bestuurslagen en binnen die lagen diverse overheden, zoals vier 
gemeenten, is er niet eenvoudig te kijken naar een overlap tussen beleids- en gebiedsurgentie. Alleen al de 
beleidsurgentie wordt anders gevoeld en is afkomstig uit verschillende doelstellingen. Uit de interviews komen 
twee belangrijke constateringen naar voren. Ten eerste dat de beleids- en gebiedsurgentie niet door alle par-
tijen in dezelfde mate gevoeld wordt. Ten tweede dat er verschil is in de doelstellingen en de prioriteit daarvan 
om mee te doen met het regioplanproces.  

Te beginnen bij de urgentie om deel te nemen aan het regioplanproces. Opvallend is dat er een verschil is in 
de deelname aan het regioplanproces tussen de bestuurlagen van het Rijk/provincie en de gemeenten. Het 
Ministerie van Economische Zaken, van Infrastructuur en Milieu en de Provincie Flevoland zien met name de 
meerwaarde van het regioplanproces in de hoop dat er hierdoor minder maatschappelijke weerstand ontstaat. 
Voor de ministeries is het beperken van de maatschappelijke weerstand van belang indien er een rijkscoördi-
natieregeling gestart wordt en door het ontbreken van draagvlak in de maatschappij het proces verstoort kan 
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het gebied gedaan kunnen worden. Het vergroten van het draagvlak wordt dus grotendeels gerealiseerd door 
middel van de ontwikkeling van de windprojecten en daarmee uit de mogelijke opbrengsten van de windver-
enigingen. Om het draagvlak te vergroten lijkt de versterking van het buitengebied door nieuwe economische 
ontwikkelingen zoals het vestigen van onderhoudsbedrijven geen sterk middel te zijn, omdat de te verwachten 
effecten hiervan niet heel groot zijn.

Theorie over de praktijk van het regioplanproces
Vanuit de netwerkgedachte volgens Klijn & Teisman blijven netwerken bestaan omdat actoren afhankelijk zijn 
van elkaars middelen. Bij het regioplanproces voelen bepaalde partijen zich meer afhankelijk dan andere par-
tijen. Bijvoorbeeld de gemeente Almere en Zeewolde voelen een kleinere afhankelijkheid dan de gemeente 
Lelystad of Dronten. Het Ministerie van Economische Zaken ziet de toegevoegde waarde van het regioplan-
proces, echter is het Ministerie van Economische Zaken niet geheel afhankelijk van het regioplanproces om 
zijn doelstellingen te bereiken. Vanuit de netwerkgedachte kan dan ook geconcludeerd worden dat het netwerk 
niet volledig robuust is. Niet alleen vanwege de beperkte afhankelijkheid van de partijen onderling, maar ook 
vanwege de niet direct overlappende beleids- en gebiedsurgenties en de verschillende doelstellingen die wor-
den nagestreefd (figuur 4.1). 

Aan de andere kant zijn er ook positieve aansluitingen op de theorie voor wat betreft voorwaarden voor een 
samenwerking. De centrale voorwaarde van de netwerkgedachte van het creëren van een win-win situatie, is 
bij het regioplanproces een reële optie en dient dan ook als verbindende factor tussen alle partijen. De eerder 
genoemde stappen van de actor network theory zijn in het regioplanproces relevant om het netwerk in stand 
te houden en de partijen te overtuigen dat hun belang gerealiseerd wordt. Dit is essentieel omdat niet alle par-
tijen dezelfde mate van afhankelijkheid voelen. Daarnaast bestaat het gevaar dat indien niet elke doelstelling 
gerealiseerd wordt, er meerdere partijen afvallen. Anders gezegd, zonder economische haalbaarheid geen 
windparken omdat de windverenigingen geen belang hebben, zonder verbetering van de landschappelijke 
kwaliteit geen medewerking van de provincie en gemeenten met als gevolg geen vergroting van het draagvlak 
van de maatschappij, waardoor de duurzaamheiddoelstelling niet op de wijze van het regioplanproces gehaald 
gaat worden. 

worden. De Provincie Flevoland is zelf in de veronderstelling dat naast het vergroten van het draagvlak ’’op de 
klassieke manier van planning er weinig beweging gaat gezien worden in het landelijke gebied om echt nieuwe 
windprojecten te ontwikkelen’’.  

Bij de gemeenten komt er een meer heterogeen beeld naar voren. Twee van de vier gemeenten zien de meer-
waarde van het regioplanproces voornamelijk in de onmogelijkheid om de beleidsdoelstellingen zelfstandig 
te realiseren. Deze onmogelijkheid ontstaat niet alleen vanuit het schaalniveau van de windparken en de ef-
fecten, die gemeentegrens overschrijdend zijn, maar ook zoals bij gemeente Dronten uit “het besef dat wij als 
gemeente niet kunnen bepalen waar bepaalde dingen kunnen komen, omdat wij niet overal over gaan en dat 
er over onze rug heen besloten kan worden met bijvoorbeeld een rijkscoördinatieregeling’’. De twee andere 
gemeenten zien niet per definitie de meerwaarde vanuit afhankelijkheid om hun beleidsdoelstellingen te rea-
liseren, maar zoals de gemeente Zeewolde voordelen ziet van de planvormen die door de provincie gemaakt 
worden en gemeente Almere neemt deel met voornaamste reden “om een uitzonderingspositie te krijgen van 
het huidige provinciale beleid’’. 

De gebiedsurgentie wordt puur gevoed vanuit economische motieven. Andere motieven zoals het opschonen 
van het landschap valt niet te zien als een urgentie die vanuit het gebied komt. De windverenigingen voelen de 
afhankelijkheid van de overheid en zien het regioplanproces dan ook als een kans. Echter zijn er ook bewo-
ners van het landelijk gebied die het rustig afwachten en het regioplanproces niet als noodzaak zien. 

Overlap in het regioplanprocs: belangen en doelstellingen
De verschillen in belangen en daarmee in doelstellingen, en de prioriteit daarin, om mee te doen aan het re-
gioplanproces verdient ten tweede een verdere uitlichting. In grote lijnen valt er te constateren dat de partijen 
verschillende belangen hebben en dat wanneer de bijbehorende doelstellingen overeenkomen er ook vaak 
een verschil is in prioriteit. De belangen zijn te verdelen naar vier achterliggende doelstellingen: het behalen 
van de duurzaamheidsdoelstelling, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door middel van het saneren van 
de bestaande solitaire windmolens, het verkrijgen van economische haalbaarheid en het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak bij het landelijk gebied dat niet in de windverenigingen valt.

Het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling is prioriteit nummer één bij het Ministerie van Economische 
Zaken en van Infrastructuur en Milieu. De doelstelling is om 16% duurzame energie in het jaar 2020 te realise-
ren. Windenergie is een essentiële vorm van duurzame energie om de 16% te bereiken. Bij de lagere overhe-
den heeft de duurzaamheiddsdoelstelling niet de hoogste prioriteit, met uitzonder van gemeente Almere. De 
gemeente Almere voelt zich echter niet verantwoordelijk voor de duurzaamheidsdoelstelling van 16% duur-
zame energie in het jaar 2020. De Provincie Flevoland en de drie andere gemeenten zien de duurzaamheids-
doelstelling niet als hoogste prioriteit en stellen voorwaarden rondom deze doelstelling zoals het verbeteren 
van de landschappelijke kwaliteit.

De economische haalbaarheid is de enige doelstelling en daarmee essentieel voor de windverenigingen. 
De andere doelstellingen zoals verbetering van de landschappelijke kwaliteit of een gebiedsgebonden bij-
drage “accepteren ze” aldus de procesmanager, en daarmee lijken randvoorwaarden alleen gesteld vanuit 
de Provincie Flevoland en de gemeenten. Naast de economische haalbaarheid voor de windverenigingen is 
er ook een economische doelstelling voor de gemeenten met de bouwleges, onroerendzaakbelasting en de 
gebiedsgebonden bijdrage. Opgemerkt moet worden dat het wel per gemeente verschillend is hoe hier mee 
omgegaan wordt. Zo ziet de gemeente Almere dit als een “behoorlijk onterechte doelstelling, omdat leges niet 
winstgevend mogen zijn’’. 

Het laatste achterliggende resultaat bij de doelstellingen is het vergroten van het maatschappelijke draagvlak. 
Maatschappelijk draagvlak handelt over dat “meer mensen in het landelijk gebied kunnen meedoen, het wordt 
wat eerlijker verdeeld. Het is ook een eerlijkere verdeling doordat mensen uit het stedelijk gebied kunnen 
meedoen’’ volgens Provincie Flevoland. De ministeries zien het belang van draagvlak, maar zien het ook als 
de taak van de lagere overheden. De Provincie Flevoland en de gemeenten proberen, naast het waarborgen 
dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen, het maatschappelijk draagvlak te vergroten door middel 
van financiële participatie mogelijkheden en de gebiedsgebonden bijdrage voor concrete investeringen die in 

Elementen Aansluiting theorie Actie

Urgentie

Belang/ 
Doelstelling

Gezamenlijk 
probleem

Commitment

Mogelijke 
win-win

Ja        Deels      Nee
De beleids- en gebiedsurgentie sluit niet geheel aan op elkaar. 
Dit zou verbeterd kunnen worden als de partijen de gezamenlijke 
win-win zien. 

Partijen moeten zich gaan realiseren dat het alleen mogelijk is 
om hun eigen doelstelling te behalen als alle andere ook gehaald 
worden.

Het in kaart brengen op welke punten partijen afhankelijk van 
elkaar zijn kan het gevoel van een gezamenlijk probleem 
versterken.

De partijen hebben allemaal commitment om zich in te zetten 
voor het regioplanproces, echter is het de vraag of alle partijen 
ook een extra stap willen zetten voor specifieke vraagstukken 
buiten de standaard procedures.

Het regioplanproces biedt voor alle partijen voldoende winst. Een 
visualisatie van de gezamenlijke win kan dit gevoel versterken. 

Figuur 4.1 Overzicht aansluiting van theorie op de situatie van het regioplanproces voor criterium overlap
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Ministerie 
EZ

- Het behalen van 16% duurzame energie in 
het jaar 2020.

Duurzaamheidsdoelstellingen
- Het beperken van weerstand door zodat de 
rcr zonder al te veel spanningen doorlopen 
kan worden.

Spanningen verminderen

Prioriteit doelstellingen Deelname regioplanproces

Ministerie
I&M

- Ministerie EZ is verantwoordelijk  voor 
duurzaamheidsdoelen, ministerie I&M voor 
ruimtelijke inpassing en ruimtelijke kwaliteit 
wind op land.

Duurzaamheidsdoelstellingen
- Helpen bij het vraagstuk hoe de duurzame 
energie in Nederland ruimtelijke vorm moet 
krijgen.

Ruimtelijke kwaliteit
- Het beperken van de maatschappelijke 
weerstand.

Maatschappelijke draagvlak

Provincie
Flevoland

- Het verminderen van het aantal 
windmolens en het clusteren van nieuw te 
realiseren windmolens.

Verbeteren landschappelijke kwaliteit
- Energieneutraal in 2020.
- Het realiseren van het IPO-bod van 1370mw 
aan het Rijk.

Duurzaamheidsdoestellingen
- Economische structuur versterkend.

Economische doelstellingen (extern)
- Meer mensen in het landelijkgebied kunnen 
meedoen, het wordt wat eerlijker verdeeld. 
Ook eerlijkere verdeling doordat mensen uit 
het stedelijk gebied kunnen meedoen.

Participatie

Gemeente 
Almere

- Energieneutraal in 2025: door middel van het 
verkrijgen van een   uitzonderingspositie op 
het huidige beleid van de provincie.

Duurzaamheidsdoelstellingen
- Het is belangrijk dat niet alleen bedrijven 
en ontwikkelaars kunnen mee profiteren aan 
windenergie maar ook burgers.

Participatie

Gemeente 
Lelystad

- Het tegengaan van verrommeling van het 
landschap.

Verbeteren landschappelijke kwaliteit
- Verduurzaming van de gemeente Lelystad.

Duurzaamheidsdoelstellingen
- Nevenactiviteiten voor boerenbedrijven.

Eonomische doelstellingen (extern)
- Bouwleges, ozb en gebiedsgebonden            
bijdrage.

Economische doelstellingen (intern)

Gemeente 
Zeewolde

- Bouwleges en ozb.

Economische doelstellingen (intern)
- Zelfvoorziening door link opwekking en 
gebruik.
- Van rond de 200 megawatt doorgroeien naar 
300 megawatt. 

Duurzaamheidsdoelstellingen
- Het tegengaan van verrommeling van het 
landschap.

Verbeteren landschappelijke kwaliteit
- Eventueel het effect van meer 
werkgelegenheid of dat onderhoudsbedrijven 
zich vestigen.

Economische doelstellingen (extern)

Gemeente 
Dronten

- Het tegengaan van verrommeling van het 
landschap.

Verbeteren landschappelijke kwaliteit
-  Participatiemogelijkheden voor niet 
molennaars. 

Participatie
- (extern) Het versterken buitengebied.               
- (intern) Bouwleges en ozb.

Economische doelstellingen
- Klimaatneutraal: door het realiseren van 300 
megawatt aan windmolens in de gemeente 
Dronten.

Duurzaamheidsdoelstellingen

In gezamenlijkheid bereik valt er meer te bereiken dan een enkele 
partij, dit komt omdat de turbines onderhand zo groot zijn dat 
een beetje park al heel snel gemeentegrenzen overschrijdt en 
dus per definitie al met buurgemeenten te maken hebt. Dus 
het samenwerken binnen de regio is voor de gemeente een                  
noodzakelijk iets.

De neiging dat Zeewolde het zelf wel kan regelen is er altijd wel 
geweest. Voordeel om mee te doen is dat het regioplan een plan 
is dat de gemeente ook als plan kan hanteren voor het ontwik-
kelen van nieuwe windmolens, anders moet de gemente zelf een 
plan maken. Verder is samenwerking met de andere gemeenten 
niet slecht (door bijvoorbeeld het leren van elkaar).

Het besef dat de gemeente niet kan bepalen waar bepaalde 
dingen kunnen komen, omdat de gemeente niet overal over gaat. 
Dat er over de rug van de gemeente heen besloten kan worden 
(bijvoorbeeld rcr). En aangezien bijna alle windparken gemeente-
grens overschrijdend zijn is het heel logish omdat op provinciaal 
niveau te doen.

De provincie heeft geen windmolens en geen grond. Alleen het 
maken van een structuurvisie en dan afwachten werkt niet. De 
provincie is echter in veronderstelling dat je op de klassieke 
manier weinig beweging gaat zien in het landelijk gebied om echt 
nieuwe projecten te gaan ontwikkelen.

Het belangrijkste doel voor de gemeente Almere om mee te doen 
met het regioplanproces is om een uitzonderingspositie te krij-
gen van het huidige beleid. Daarnaast is Oosterwold ook landelijk 
gebied. Veder is het handig een sterkere positie te bemachtigen 
richting het Rijk. Ten slotte zijn de andere  gemeenten nodig voor 
duurzaamheidsdoelstelling van Almere.                                                                                 

Het is van belang dat dingen van te voren goed geregeld zijn, 
omdat er anders later in het proces problemen ontstaan en dit 
veel vertraging kan veroorzaken. Het is namelijk vervelend als 
spanningen gaan escaleren in de formele procedure. Daarnaast 
zijn de Provincie en gemeenten nodig voor het realiseren van 
grootschalige windparken.

Zodra er een aanvraag is voor een rcr dan is het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu het aanspreekpunt om het inpassings-
plan mee te maken. Het is van belang om in zo’n goed mogelijk 
overleg met alle andere partijen (publieke en privaat) te kijken 
hoe de grote gebieden die in de strutuurvisie Wind op land zitten 
ook daadwerkelijk ingevuld gaan worden.

Proces- 
manager 
over 
windvereningen

- Puur het economische eigenbelang.

Economische doelstellingen Initiatiefnemers zijn erg van elkaar afhankelijk en ook van de 
overheid. Het is misschien niet zo dat alle boeren het ervaren als 
de kans, maar diegene die dicht bij het proces zitten ervaren het 
echt wel als een kans. Van de 1400 adressen in het gebied zijn er 
ook personen die afwachten en wel zien wat er gebeurt.

Figuur 4.2 Overzicht resultaten criterium overlap
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De rol voor de gemeenten is op te splitsen naar de rol van bevoegd gezag met het verlenen van vergunningen 
en de rol van het stimuleren van draagvlak. De stimulerende rol ontstaat vanuit de “macht die gemeenten heb-
ben om een sterke hindermacht te vormen’’ aldus het Ministerie van Economische Zaken. De stimulerende rol 
is zowel gericht op de borging bij de gemeenteraden als zowel richting de bevolking. De burgers moeten de 
voordelen zien van het ontwikkelen van nieuwe windparken. De gemeenten erkennen de taak dat zij de bur-
gers moeten meekrijgen. Invulling hieraan wordt bijvoorbeeld gegeven door het waarborgen van belangen van 
niet-molennaars door met het programma van eisen, maar ook het waarborgen van participatiemogelijkheden 
en communicatie naar de bewoners. Aanvullend zien de gemeenten ook de taak om de samenwerking met de 
windverenigingen vorm te geven, op te bouwen en te faciliteren.    

De belangrijkste taken voor de windverenigingen zijn ten eerste dat ze draagvlak vinden in het gehele gebied, 
ten tweede dat ze het vertrouwen winnen bij de publieke partijen. Op dit moment in het proces is aan deze 
taken een voldoende invulling gegeven. Het winnen van vertrouwen als tweede taak is verbonden aan het 
worden van een professionele organisatie. Professionaliseren kan doordat de windverenigingen laten zien dat 
ze voldoende zicht hebben op geld, dat ze de juiste mensen met ervaring hebben en dat ze voldoende grond-
posities hebben om dit formaat windprojecten te realiseren. De procesmanager ziet bij het professionaliseren 
nog wel een belangrijke consequentie waarbij “er nog een aantal mensen zullen afvallen vanwege het feit dat 
niet alle mensen in de windverenigingen voldoende geld hebben of geen garantiestelling kunnen geven dat ze 
mee kunnen investeren, die mensen zullen misschien een klein aandeeltje in een windmolen hebben maar die 
zullen niet de grote financiers zijn. Je bent dus gelijk totdat er geld nodig is’’.  
 
Theorie over de praktijk van het regioplanproces
De cruciale taak, volgens de adviescommissie gebiedsontwikkeling, voor alle partijen om het enthousiasme en 
de visie van de projectpartners over te brengen op hun achterban staat bij het regioplanproces centraal (figuur 
4.3). Zo vragen alle publieke partijen aan elkaar om een consistent en duidelijk beleid, naast het overbrengen 
van enthousiasme op de gemeenteraden ziet de gemeente ook voor zichzelf de taak om dit te doen bij de bur-
gers. Ook aan de windverenigingen deze taak voor het landelijk gebied en zeker op de momenten dat wanneer 
investeringen gedaan moeten worden en de verenigingen meer verdeeld zullen raken.

Een tweede belangrijke taak voor de rolverdeling is die vanuit de theorie van interactief beleid met de voor-
waarde dat de overheidssteun bekend is. Van de mogelijke opties van overheidssteun in de vorm van tijd, geld, 
kennis, deskundigheid en materiële hulpmiddelen, staat geld bovenaan. De onduidelijkheid over de sde+ zal 
een essentieel knelpunt worden om het regioplanproces een doorslaggevende stimulans te geven. Niet alleen 
heeft de sde+ effect op de mate van zekerheid in de opbrengsten voor de windverenigingen, het probleem ligt 
zelfs meer naar voren doordat het de business case beïnvloedt en daarmee de mogelijkheden voor het lenen 
van geld bij de bank.     

Om het regioplanproces succesvol te laten worden is vanuit de netwerk theorie de voorwaarde voor voldoende 
interactie bepalend. Niet alleen interactie over de subsidie mogelijkheden, maar ook over de verschillende 
beleidsrichtingen en hoe onder andere de bestuurslagen dit regioplanproces over de verkiezingen kunnen 
heentrekken. Om tot voldoende interactie te komen moeten alle deelnemende partijen een actieve rol hebben 
en samen de knelpunten in beeld brengen. Ook moet er worden nagedacht over de verschillende rollen nadat 
het Regioplan is vastgesteld. Zo verwachten de gemeenten een andere rol van de provincie dan van het Rijk. 

4.3 Rolverdeling
Rolverdeling in de theorie 
Van der Cammen ziet bestuurlijk commitment en vertouwen gerealiseerd worden als de rol, verantwoorde-
lijkheden, belangen en bevoegdheden bekend zijn bij alle actoren die deelnemen aan het proces. De ad-
viescommissie gebiedsontwikkeling noemt eveneens het belang van zichtbare verantwoordelijkheden van 
alle relevante actoren die zich verantwoordelijk stellen voor de opgave. Daarnaast ziet de adviescommissie 
gebiedsontwikkeling de cruciale taak voor alle partijen om het enthousiasme en de visie van de projectpartners 
over te brengen op hun achterban. Hajer ziet met de inzage in verantwoordelijkheden het belang van een ac-
ceptabel en overtuigend proces dat gewaarborgd kan worden door het opstellen van een geïnstitutionaliseerd 
raamwerk en spelregels die duidelijkheid scheppen. Vanuit interactief beleid is er ook de voorwaarde dat de 
overheidssteun bekend is. De overheidssteun kan in de vorm van tijd, geld, kennis, deskundigheid en materi- 
ële hulpmiddelen. 

Om de samenwerking in stand te houden is het niet alleen van belang om afspraken te hebben over de rolver-
deling, het is ook van belang dat de partijen contact houden met elkaar. Vanuit de netwerk theorie sluit hierbij 
de voorwaarde aan van het voorkomen van een gebrek aan interactie. Boelens ziet met de actor relational 
approach de noodzaak om ronde tafel gesprekken te houden betreffende onder andere de investeringsbereid-
heid. 

Rolverdeling in het regioplanproces (figuur 4.4)
Het Rijk wordt gezien als een partij dat een “veelkoppig monster’’ is doordat verschillende Rijkspartijen zoals 
het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Defensie maar ook Rijkswaterstaat allemaal 
verschillend beleid en verschillende belangen hebben. Naast de verschillende beleidsrichtingen wordt het Rijk 
ook gezien als een partij die niet consistent is. De angst is dan ook, bij onder andere gemeente Lelystad, dat 
“ineens die sde+ regeling van de markt wordt gehaald, zoals destijds met die mep-subsidie is gebeurd. Die 
werd van de ene dag op de andere dag opgeheven zonder vooraankondiging of wat dan ook, dat is dodelijk 
voor je proces’’. 

De rol die de andere partijen zien voor het Rijk is dan ook gebaseerd op duidelijkheid over het meervoudige 
beleid en de inconsistentie van bijvoorbeeld subsidies. De gemeente Zeewolde ziet de rol voor het Rijk om 
“boven lokale en regionale zaken op te pakken en duidelijke keuzes te maken’’. Aanvullend daarop is er de 
taak voor het Rijk om de randvoorwaarden te leveren die bepalend zijn voor de buisness case van de wind-
verenigingen. Het grootste struikelblok en een essentieel punt om de ontwikkeling gerealiseerd te krijgen ziet 
onder andere de gemeente Almere in “de taak voor het Rijk om sde+ gelden te reserveren voor het regioplan-
proces’’. De ministeries zien beide voor zichzelf een minder actieve rol door alleen in beeld te komen wanneer 
andere partijen aangeven dat zij een probleem hebben dat zich boven hun bestuurslaag afspeelt. Rondom 
de subsidie wensen geeft het hiervoor verantwoordelijke Ministerie van Economische Zaken aan dat er geen 
speciale regels, buiten de algemene nationale kaders, worden gemaakt voor het regioplanproces.       

De rol van de Provincie Flevoland komt bij alle publieke partijen overeen. De Provincie heeft tot en met het 
vaststellen van het Regioplan de rol van aanjager/regisseur. De rol van regisseur gaat verder dan alleen 
coördineren zo ziet het Ministerie van Infrastructuur en Milieu “de taak om de koers te bepalen’’ en het Mi-
nisterie van Economische Zaken “dat de provincie ook aan de lat staat voor het in harmonie te brengen van 
die verschillende belangen die spelen’’. Verder zien de gemeenten de taak voor de provincie voor een lob-
byende rol naar het Rijk, omdat de provincie kortere lijnen heeft dan de gemeenten met het Rijk. De Provincie 
Flevoland erkent deze rol en lijkt op dit moment in het proces deze rol ook voor iedere partij naar behoren te 
vervullen. Onduidelijkheid over de rol van de provincie is er echter wel. Deze onduidelijkheid ontstaat op het 
punt wanneer het Regioplan is vastgesteld. Het Ministerie van Economische Zaken ziet een actieve rol voor 
de provincie, als schakel tussen het Rijk en de gemeenten en windverenigingen, tijdens de rijkscoördinatie-
regeling. Tegenovergesteld ziet de gemeente Zeewolde dat “de rol voor de provincie is dat het Regioplan er 
soepel doorheen komt en daarmee is hun rol klaar’’. De provincie zelf ziet nog geen duidelijke rolinvulling na 
het vaststellen van het Regioplan en in hoeverre het aangelegenheid wordt tussen het Rijk en de gemeenten. 
Het is nog de vraag of de provincie op dat moment alleen kan voldoen met het verlenen van vergunningen. 
Voor te stellen voor de provincie is wel dat zij blijft coördineren en afstemmen met bijvoorbeeld het organiseren 
van een periodiek bestuurlijk overleg.

Elementen Aansluiting theorie Actie

Rol en 
bevoegdheden

Enthousiasme 
en visie

Overheidsteun

Interactie/ 
ronde tafel 
gesprekken

Ja        Deels      Nee
Een actieve rol van het Rijk zo vroeg mogelijk in het proces en 
niet pas bij de rcr. Overleg over rollen na vaststellen Regioplan.  

Het overbrengen van enthousiasme en visie door het vieren van 
resultaten.

Het in kaart brengen van overheidssteun in de vorm van geld.

De overheid moet meer vanuit de windverenigingen denken 
betreft de business case. Daarnaast andere knelpunten zoals 
verkiezingen in beeld brengen.

Figuur 4.3 Overzicht aansluiting van theorie op de situatie van het regioplanproces voor criterium rolverdeling
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Gemeente
- Gemeenten hebben de 
macht om een hintermacht 
te vormen.
- Een hele stimulerende rol, 
ook richting de bevolking. 
Betrokkenheid laten zien. De 
burgers ook de voordelen 
laten zien.
- Verlenen vergunningen.

Windverenigingen
- De projectontwikkelaars 
zijn diegene die de grootste 
investeringen gaan doen. 
Die moeten ook iedereen te 
vriend houden. En ze 
moeten voor tempo zorgen.
- Grondeigenaren moeten 
gewoon contracten hebben.
Anders start de rcr niet.

Provincie
- Aanjager/ regie. Het regio-
planproces organiseren en 
regisseren. Dat betekend 
ook dat  aan de lat staan van 
het in harmonie brengen van 
al die verschillende belan-
gen die spelen.
- Bemiddelaar tijdens rcr.
- Verlenen vergunningen.

Eigen rol
- Ten eerste in het kader van 
beleid maken, financiele 
kant en randvoorwaarden.
- Ten tweede de rol die dicht 
tegen de uitvoering aan zit. 
Het trekken van proces en 
oplossen knelpunten.
- Tijdens het regioplanpro-
ces weten wat er speelt.

Gemeente 
Lelystad

Gemeente
- Een zodanige actieve rol, 
dat het straks een fluitje 
van een cent is om al die 
documenten vast te leggen. 
Heel nadrukkelijk partner in 
het proces om alvast steun 
te krijgen voor alles wat er 
moet gebeuren.
- Randvoorwaardelijke taak.

Windverenigingen
- Professioneel worden. Zo’n 
windverening moet weten 
hoe je een business plan 
maakt, hoe ze die molens 
gerealiseerd gaat krijgen. 
Professioneel worden.
- Laten zien hoe ze verder 
gaan met dit proces en wie 
de trekkers zijn.

Provincie
- De rol van regie voeren en 
daarmee de koers bepalen.
- De rol van de provincie zit 
verder vooral in de 
randvoorwaardelijke sfeer.

Eigen rol
- Officieel geen rol. Nu 
vooral weten wat er speelt. 
Er bij betrokken zijn, een 
gevoel houden en op het 
moment dat er echt iets van 
I&M gevraagd wordt dat 
dan ook adequaat handelen 
mogelijk is en weten waar 
de gevoeligheden liggen.

Gemeente
- Borging bij gemeenteraad.
- Vergunningen en ook aan 
geven hoe te organiseren 
straks tijdens de rcr.
- Duidelijkheid over 
gebiedsgebonden bijdrage.
- Duidelijkheid over 
eventuele geldstromen 
tussen gebieden.

Windverenigingen
- Er voor zorgen dat er pro-
jectplannen komen, zoeken 
naar hoe die windparken er 
uit gaan zien, zorgen voor 
draagvlak in het gebied of 
bij belangroepen.
- Organiseren samenwer-
kingsconstructies.
- Het zicht hebben op geld.

Eigen rol
- Voor het vaststellen van 
het Regioplan de regierol 
door sturen op de te nemen 
stappen.
- Tijdens rcr is het 
misschien handig om daar 
periodiek bestuurlijk overleg 
over te hebben, te coördine-
ren en af te stemmen

Het Rijk
- De rol van bevoegd gezag 
(inpassingsplannen en 
vergunningen) en het intern 
coördineren en stroomlijnen 
van de randvoorwaarden die 
vanuit het Rijk komen.
- Geld stoppen in                  
planvorming door de            
initiatiefnemers.

Eigen rol
- Afwijkende rol. Geen sane-
ringsopgave. Ook zit Almere 
niet in het huidige IPO bod.
- Het mobiliseren van bur-
gers. De gemeente wil graag 
meedenken over het facili-
teren van burgerparticipatie 
in windmolens uit geheel 
Flevoland

Windverenigingen
- Binnen gemeentegrenzen 
spelen windverenigingen 
geen rol. De gemeente 
Almere maakt dan ook zelf 
de projectplannen.

Provincie
- Zorgen voor saneren en 
opschalen. Pas als de be-
staande windmolens gesa-
neerd zijn dan kan Almere 
aan de slag met Oosterwold.
- Het is geen provinciale 
bevoegdheid om over klein-
schalige windturbines te 
hebben

Het Rijk
- De taak voor het Rijk is om 
sde+ gelden te reserveren 
voor het regioplanproces. 
De huidige wijze is eerst 
vergunningen en dan pas de 
sde+, door deze eis lopen 
ontwikkelaars een 
ontzettend groot risico.

Eigen rol
- Faciliterende rol voor de 
federatie en windverenigin-
gen.
- Waarborgen belangen van 
niet-molennaars door waar-
borgen belangen in pve.
- Waarborgen participatie 
en communicatie naar            
bewoners.

Windverenigingen
- De windverenigingen 
moeten het gaan doen, met 
projectplannen komen 
waaruit blijkt dat ze in dat 
gebied ook consensus 
hebben voor de 
ontwikkeling zoals ze die 
neerleggen. 

Provincie
- De provincie moet zorgen 
voor coördinatie tussen de 
verschillende overheden en 
een consensus zoeken bij 
conflicten.
- In onderhandelingen met 
het Rijk moet de provincie 
namens de gemeenten 
spreekt.

Het Rijk
- De rol van het Rijk 
moet niet te dwingend               
worden door zodra het op 
een moment hier even niet 
lukt dat er direct wordt              
ingegrepen.
- Het Rijk is hard nodig bij 
de realisatie door subsidie 
of een financiële bijdrage.

Eigen rol
- Vormgeven en opbouwen 
van samenwerking met de 
windverenigingen.
- De taak om het project  
soepel door alle vergunnin-
gen heen te laten lopen.
- Rol als gemeente als        
bevoegd gezag. 

Windverenigingen
- De windverenigingen moe-
ten zorgen voor stabiliteit 
tussen de boeren onderling, 
de boeren moeten zelf 
hun onderlinge problemen 
oplossen. 
- Het maken van projectplan-
nen en bepalen waar molens 
moeten komen.

Provincie
- De rol voor de provincie is 
dat het regioplan er soepel 
doorheen komt en daarmee 
is hun rol klaar. 
- Hooguit nog een              
lobbyende rol richting het 
Rijk en overige instanties.

Het Rijk
- De rol voor het Rijk is de 
rcr.
- Een stabiel regime met 
juridisch en financieel           
eenduidig beleid.
- Het oppakken van boven 
lokale en regionale zaken en 
duidelijke keuzes maken.

Eigen rol
- Meer dan bevoegd gezag. 
De gemeente Dronten wil 
ook mee kijken, denken en 
sturen.
- De rol om het proces van 
de gebiedsverenigingen in 
de gaten te houden zoals 
de mogelijkheden voor           
participatie.

Windverenigingen
- Het realiseren van een 
transparante, gedragen 
vereniging die ook door 
iedereen als zodanig wordt 
geaccepteerd. Dat ieder-
een lid kan worden. Dat de 
windverenigingen ook één 
gesprekspartner kunnen zijn 
voor ons als overheden.

Provincie
- Coördinatie bij conflicten 
tussen de verschillende 
overheden.
- Lobbyende rol met het 
Rijk, en afstemming vinden 
met het Rijk.
- Uitvoering bewaken.
- Inzetten van capaciteit en 
expertise.

Het Rijk
- Het trekken van de rcr 
binnen de kaders van het 
regioplanproces.
- Het leveren van randvoor-
waarden voor de business 
case, subsidie en andere 
potentiele belemmeringen.
- Het houden van een stok 
achter de deur.

Gemeente 
Zeewolde

Gemeente 
Almere

Provincie 
FlevolandMinisterie EZ Ministerie I&M

Gemeente 
Dronten

Overheid
- Rol overheid is 
verschillend in de fasen 
van het proces. Overheden 
moeten heel goed bedenken 
wat hun rol is per stap in het 
proces.
- De huidige windverenigin-
gen worden niet de 
bedrijven die het straks 
uiteindelijk gaan realiseren. 
Als de windverenigingen 
transformeren naar de 
bedrijven dan moet de 
overheid een stapje terug te 
nemen. De overheid moet er 
niet te diep in gaan zitten.
- Er is ook de taak voor de 
overheid om de stroperig 
van de vergunningenverle-
ning tegen te gaan.

Windverenigingen
- Het initiatiefnemen tot die 
windparken en het maken 
van afspraken. Hiervoor zal 
er een verandering plaats-
vinden in de deelnemende 
partijen, want niet alle 
personen die nu mee doen 
kunnen straks ook een even 
grote investering doen.

Proces-
manager

Figuur 4.4 Overzicht resultaten criterium rolverdeling
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Theorie over de praktijk van het regioplanproces
De gewenste garanties zijn voor een groot deel terug te brengen naar financiële garanties (figuur 4.5). Het to-
nen van een betrouwbare overheid zowel voor de andere publieke partijen als de windverenigingen, is dan ook 
voor het Rijk met name te bereiken door duidelijkheid te brengen in de subsidie, grondprijzen of een andere 
manier van financiële ondersteuning. Terugkomend op de netwerk theorie valt op te maken dat vanzelfspre-
kend niet alle externe ontwikkelingen kunnen worden overzien, echter lijkt de belangrijkste externe ontwikke-
ling die de steun aan oplossingen kan verminderen de economische condities te zijn. 

De onderwerpen financiering en wetgeving bij gebiedsontwikkeling spelen bij dit regioplanproces een belang-
rijke rol. Het is daardoor van belang om na te denken over een financiële visie voor de gehele lengte van het 
proces. Dilemma’s zoals subsidieregelingen speciaal reserveren voor het regioplanproces en de grondprijzen 
zullen moeten worden opgepakt. Net als bij de theorie over gebiedsontwikkeling, lijkt het nodig om voor het 
regioplanproces de randen van de wet- en regelgeving op te zoeken en misschien wel te verleggen. Naast de 
financiering speelt er het vraagstuk van sanering. Ook voor de sanering zijn er tekortkomingen in het juridische 
en financiële instrumentarium. Sanering is van grote invloed op de business case en kan dan ook niet los wor-
den gezien van het onderwerp financiering. Dat de opgave een evidente eigenaar heeft in de hardheidgaran-
ties van Hajer sluit aan bij het regioplanproces. De business case is een gezamenlijke opgave en alle partijen, 
en niet alleen de windverenigingen, dienen zich hiervoor verantwoordelijk te voelen.

4.4 Garanties
Garanties in de theorie
De netwerk theorie geeft het belang aan dat externe ontwikkelingen die de steun aan oplossingen verminderen 
overzien worden. Deels kunnen garanties gezien worden als oplossingen om externe ontwikkelingen te be-
perken. (Hardheids)garanties ziet Hajer als noodzakelijk voor een plan om serieus genomen te worden. In zijn 
ogen ontstaan hardheidsgaranties doordat een opgave een evidente eigenaar heeft, er persoonlijk commit-
ment is bij de belangrijke actoren en de aanwezigheid van doorzettingsmacht. Om garanties ook daadwerkelijk 
na te komen geeft Ostrom drie voorwaarden aan: controle, sancties en conflict oplossende mechanismen. 

Volgens Van Rooy en de Adviescommissie gebiedsontwikkeling bestaat de vraag voor garanties op twee 
onderwerpen: financiering en wetgeving. Het onderwerp financiering betreft de voorkeur voor een korte inves-
teringsperiode tegenover het langjarige karakter van gebiedsontwikkeling. Een financieel scherpe visie met 
moderne vormen van besturing en contracten is dan ook van belang vanwege de complexiteit door de lange 
termijnen, hoge bedragen, voorinvesteringen, garantstellingen en vormen van kapitaalbeheer etc.. Bij wetge-
ving als tweede onderwerp gaat het om de behoefte aan nieuwe regels en dat bestaande regels zich sneller 
ontwikkelen en aanpassen aan de situatie. Voor gebiedsontwikkeling zijn er tal van tekortkomingen gesigna-
leerd in het formele, juridische en financiële instrumentarium. Volgens Van Rooy is het bij gebiedsontwikkeling 
dan ook nodig om de randen van de wet- en regelgeving op te zoeken.  

Garanties in het regioplanproces (figuur 4.6)
De thema’s die spelen bij het criterium rolverdeling komen overeen met de garanties die partijen willen zien. 
Het Rijk en de provincie dienen vooral de garantie te geven aan de gemeenten van een “betrouwbare over-
heid, die niet ineens een andere richting op gaat of met andere randvoorwaarden komt’’ aldus gemeente Lely-
stad. De vraag om een consistent beleid krijgt vorm bij het Rijk in twee garanties. De eerste garantie is dat er 
geen rijkscoördinatieregeling buitenom toegepast kan worden en dat het regioplanproces als kader dient voor 
het rijksinpassingsplan. De tweede garantie is dat het Rijk duidelijkheid biedt over de financiering/subsidie. 
Zo wenst gemeente Almere dat “het Rijk voor heel Zuidelijk en Oostelijk Flevoland één deal maakt voor een 
aparte pot binnen de sde+’’. Het Ministerie van Economische Zaken ziet hier vooralsnog geen reden toe. 

Voor de gemeenten lijken er weinig garanties te geven aan de andere publieke partijen. Het commitment van 
de gemeenten is voor de provincie al geregeld in de bestuursopdracht. De vraag die wel speelt is in hoeverre 
de gemeenten het commitment over de gemeenteraadsverkiezingen heen kunnen trekken. 

De publieke partijen wensen, in het verlengde van de wensen bij het criterium rolverdeling, twee soorten ga-
ranties te zien. Ten eerste dat de windverenigingen professioneel genoeg zijn om de projecten daadwerkelijk 
te kunnen realiseren. Naast de eerder genoemde manieren voor professionalisering (paragraaf 4.3) is de 
garantie van sanering die gevraagd wordt. Ten tweede dat de windverenigingen laten zien dat ze meer belan-
gen vertegenwoordigen dan een klein aantal. Uitwerking hierin bestaat uit het laten zien dat de windparken 
die de windverenigingen realiseren niet alleen voor zichzelf zijn, maar voor het hele gebied en dat er dan ook 
mogelijkheden zijn om als burger en toekomstige burger van Provincie Flevoland mee te kunnen participeren.  

Voor de garanties die de windverenigingen wensen zien Albert Jansen en de procesmanager Elfrieke van 
Galen beiden het belang van garanties rondom subsidie en grondprijzen. Zo zegt de procesmanager “de busi-
ness case staat of valt nu nog met subsidie uit Den Haag’’ en Albert Jansen ziet dat er voor dit “dilemma ze 
een oplossing moeten verzinnen want het gaat niet op deze manier. Je moet iets bedenken, het proces gaat 
over vele jaren lopen, de ervaringen met subsidie voor duurzame energie zijn slecht in Nederland’’. De tweede 
garantie van grondprijzen betreft de gehanteerde grondprijzen door Domeinen Roerende Zaken. De huidige 
grondprijzen zijn te hoog en dat resulteert in een negatieve impact op de business case. Beide garanties zijn 
van financiële aard en zijn van invloed op de economische condities. Albert Jansen ziet dan ook een probleem 
dat wanneer “de economische condities van het eerste project dan wel het laatste project erg sterk van elkaar 
verschillen’’. Over deze situatie moeten afspraken worden gemaakt.        

Elementen Aansluiting theorie Actie

Evident 
eigenaar met
doorzettings-
macht

Controle, 
sancties, con-
flict oplossende 
mechanismen

Financiering en 
wetgeving

Ja        Deels      Nee
Alle partijen moeten zich als evident eigenaar opstellen. Een 
belangrijke stap zou zijn als het Rijk dit doet.

Er dient een kader ontwikkeld te worden dat als basis dient voor 
de te maken keuzes in de toekomst bij onverwachte 
ontwikkelingen. 

De randen van financiering en wetgeving dienen te worden 
opgezocht. Bijvoorbeeld met de mogelijkheden rondom de n
ationale subsidieregels. 

Figuur 4.5 Overzicht aansluiting van theorie op de situatie van het regioplanproces voor criterium garanties
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Gemeente
- Draagvlak is wel belangrijk 
om strijd te voorkomen.

Windverenigingen
- De garantie op een uit-
voerbaar project. Hiervoor 
is belangrijk dat er grond-
posities zijn, of uitzicht op 
het pachten of verwerven 
van de grond. Contract of 
intentieverklaring.

Provincie
- Garantie duurzaamheids-
doelstelling is al voldoende 
afgegeven. Dat is ook de 
enige garantie die er echt 
toe doet.

Garanties geven
- Duidelijk geven over de de 
aansluitingen, want 
windparken moeten 
aangesloten kunnen worden 
op het net, en dat betekent 
dat de infrastructuur op 
orde moet zijn.

Gemeente 
Lelystad

Gemeente
- De te nemen stappen 
moeten helder zijn en 
daarmee ook de garanties 
van commitment van alle 
partijen om aan dat proces 
deel te nemen.

Windverenigingen
- De te nemen stappen 
moeten helder zijn en 
daarmee ook de garanties 
van commitment van alle 
partijen om aan dat proces 
deel te nemen.

Provincie
- Garantie duurzaamheids-
doelstelling is al voldoende 
afgegeven.
- Commitment van alle par-
tijen om aan dat proces deel 
te nemen.
- Dat de maatschappelijke 
weerstand zo laag mogelijk 
is.

Garanties geven
- Geen.

Gemeente
- Van de gemeenten is de 
garantie in de 
bestuursopdracht geregeld.

Windverenigingen
-  De twee belangrijkste 
garanties zijn: dat de mo-
lens om gaan en dat er zicht 
is op geld.
- Een derde is dat er in het 
gebied met de leden van 
de vereniging daarmee een 
meederheid 
vertegewoordigd wordt.

Garanties geven
- Het vaststellen door col-
lege om politieke verande-
ringen te beperken.
- Bijvoorbeeld een bankga-
rantie vanuit de provincie 
zodat bepaalde investerin-
gen gedaan kunnen worden 
door de windverenigingen.

Het Rijk
- Garantie  dat het regioplan 
ook de basis is om de rcr 
toe te passen
- Conditionering dat ze 
dat gewoon goed op orde 
hebben. Verder gewoon 
afspraken maken over hun 
inzet en commitment voor 
het proces.

Garanties geven
- Geen.

Windverenigingen
- Dat windverenigingen rea-
liseren dat zij het windpark 
niet alleen voor zichzelf is, 
maar voor het hele gebied.
- Dat nieuwe initiatiefnemers 
in Oosterwold volwaardig 
mee kunnen doen als aan-
deelhouder, obligatiehouder 
en groene stroom afnemer.

Provincie
- Dat de provincie de uitzon-
deringspositie zwart op wit 
geeft.
- Borging van het saneren 
en daarmee zorgt dat het 
hele gebied in Oosterwold 
leeg komt.
- Bevoegdheid omgevings-
vergunning overdragen.

Het Rijk
- Het Rijk moet voor heel 
Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland één deal maken 
zoals dat Zuidelijk en Ooste-
lijk Flevoland een aparte pot 
binnen de sde+ krijgen.

Garanties geven
- Vanwege de om de vier 
jaar veranderende politieke 
samenstelling is een 
intentieverklaring belangrijk. 
Tussen provincie en 
gemeenten.
- Aan het Rijk meegeven dat 
de gemeenten de planning 
in stand houden.

Windverenigingen
- De windverenigingen wor-
den gevraagd om te profes-
sionaliseren. Ze moeten zich 
opstellen als een stabiele 
partij zonder dat daar 
allemaal emoties doorheen 
lopen. Dit kan onder andere 
door met één mond te 
spreken als windvereniging.

Provincie
- Tonen betrouwbare 
overheid, niet ineens 
andere richting op of andere 
randvoorwaarden, of dat 
het beleid van de provincie 
zich ineens helemaal niet 
richt op windenergie. Geen 
politieke veranderingen.

Het Rijk
- Dat er geen rcr buiten het 
regioplanproces mogelijk is.
- Er moet de komende 8 tot 
10 jaar een consistente lijn 
zijn in het ontwikkelen van 
windenergie. Met duidelijk-
heid over de bijdrage vanuit 
het Rijk.

Garanties geven
- Moeten aangeven hoe de 
gemeente met de gebieds-
gebonden bijdrage omgaan 
en dit verantwoorden 
richting de provincie.
- Aan te geven hoe de 
gemeente omgaat met de 
betaling van de leges aan de 
windverenigingen.

Windverenigingen
- Dat oude molens ook echt 
weg gaan. De huidige 
publiekrechtelijke instru-
menten zijn niet geschikt.
- Duidelijk moet zijn dat het 
nieuwe windpark er voor 
iedereen is.
- Geen verschillende 
groepen.

Provincie
- Provincie heeft ook 
meerdere petten op, zoals 
uitbereiden van de
 luchthaven, dat strookt niet 
helemaal met wind. Hierin 
moet duidelijkheid worden 
gegeven.

Het Rijk
- Dat er geen rcr buiten het 
regioplanproces mogelijk is. 
- Misschien kan er door het 
Rijk wel een zodanig 
interessant financieel 
regime worden 
georganiseerd dat er geen 
subisidies meer nodig zijn.

Garanties geven
- Met het vaststellen van het 
Regioplan als structuurvisie 
biedt je eigenlijk de garantie 
dat wij als gemeente hier 
ook achter staan.

Windverenigingen
- Eventueel een intentiever-
klaring met de 
windverenigingen/ federatie.
- Dat je de juiste mensen op 
dat niveau hebt. 
- Dat ze in ieder geval open 
communiceren naar de 
omgeving.
- Garantie saneren.

Provincie
- Met bestuursopdracht 
hebben gemeenten en 
provincie zich aan elkaar 
verbonden. Een intentiever-
klaring heeft dan ook weinig 
extra waarde.

Het Rijk
- Dat er geen rcr buiten het 
regioplanproces mogelijk is. 
- Eventueel een overeen-
komst met het Rijk over de 
onderlinge verwachtingen. 
Dan heb je iets om op terug 
te vallen.
- Duidelijkheid over de gron-
den van het Rijk. 

Gemeente 
Zeewolde

Gemeente 
Dronten

Gemeente 
Almere

Provincie 
FlevolandMinisterie EZ Ministerie I&M

Overheid

Windverenigingen

Proces-
manager

- Na het kantelpunt dat 
windverenigingen bedrijven 
worden, moeten de bedrij-
ven de garantie geven dat zij 
een serieus bedrijf zijn. Door 
middel van business case, 
financiering, goede mensen 
op de juiste plek.

- De business case staat of 
valt nu nog met subsidie uit 
Den Haag. Een soort stukje 
subsidie achter de hand 
houden, nog niet toezeggen, 
maar reseveren.
- Om business case inte-
ressant te maken is er het 
knelpunt met de grondprij-
zen die Domeinen hanteert. 
De huidige grondprijzen zijn 
onredelijk hoog.
- De overheid moet de ver-
gunningen naar voren halen. 
Het is namelijk pas mogelijk 
om een bankgarantie te krij-
gen als er een vergunning is 
afgegeven. De procedures 
zouden sneller en eerder in 
het proces kunnen.
- Duidelijkheid over de vraag 
wie de extra kosten gaat 
betalen voor de landschap-
pelijke kwaliteit (saneren). 
Door saneren wordt name-
lijk economische waarde 
vernietigd. 

Figuur 4.6 Overzicht resultaten criterium garanties
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economische haalbaarheid en daarmee direct op de andere doelstellingen van verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit en het maatschappelijk draagvlak en uiteindelijk op de realisatie van de duurzaamheiddoelstelling. 
Het gevaar van te veel controle door de overheid zoals Van Rooy die constateert lijkt bij het regioplanproces 
niet zozeer aan de orde met de flexibiliteit in het programma van eisen. Aan de andere kant met de vergun-
ningverlening dient meer vanuit de business case gedacht te worden.

Voor de vraag hoe dan om te gaan met de nodige flexibiliteit sluiten de Urban-regime theory en Van der Cam-
men, met dat oplossingen niet op voorhand zijn bepaald en dat de partijen open moeten staan voor het maken 
van compromis aan op het regioplanproces. In lijn met de provincie en de procesmanager is het inderdaad zo 
dat flexibiliteit nog niet ingevuld kan worden, echter kan er van te voren al wel afgesproken worden vanuit welk 
kader er straks beredeneert wordt. Het beredeneren uit een vooraf vastgesteld kader kan de performatieve 
legimiteit waarborgen, hetgeen volgens Hajer een belangrijk aspect is. In dit kader moet naar voren komen 
welke stappen er genomen worden als er flexibiliteit nodig is en door wie deze stappen gemaakt dienen te 
worden. Ook voor de ministeries kan een kader gekoppeld aan een stappenplan de vraag om inzicht in het 
proces waarborgen. 

4.5 Flexibiliteit
Flexibiliteit in de theorie
Flexibiliteit is een balans en Hajer ziet hiervoor aan de ene kant een plan met een strategisch karakter met 
veel flexibiliteit en aan de andere kant een kant-en-klaar plan met weinig flexibiliteit. Een plan dat moet werken 
kan volgens Hajer beter een strategisch karakter hebben waardoor het plan kneedbaar is en mee kan veran-
deren naar de omstandigheden. Van Rooy ziet dan ook bij gebiedsontwikkeling het gevaar dat de overheden 
in hun faciliterende rol te veel controle in handen willen hebben en daardoor ook te veel op detail willen sturen. 
Ditzelfde gevaar onderschrijven de Urban-regime theory en van der Cammen met dat oplossingen niet op 
voorhand zijn bepaald en dat de partijen open moeten staan voor het maken van compromis.   

Flexibiliteit in het regioplanproces (figuur 4.8)
Dat er flexibiliteit nodig is in het regioplanproces realiseren alle partijen. De procesmanager benadrukt dan ook 
“dit is een proces wat nog niet eerder is vertoond, dus dan weet je per definitie niet hoe het gaat. Het gebieds-
proces is zeker nog niet op deze schaal vertoond, waarbij iedereen moet meedoen/meepraten en moeten toch 
met elkaar allemaal eens worden, over opschalen, saneren etc. dus per definitie is flexibiliteit heel belangrijk’’. 
Flexibiliteit is er dan ook, echter staan de vier hoofddoelstellingen van duurzaamheidsdoelstelling, het ver-
beteren van de ruimtelijke kwaliteit, economische haalbaarheid en maatschappelijke draagvlak vast zo legt 
gemeente Lelystad uit “hoofddoelstellingen staan overeind, om die te bereiken moet er flexibiliteit zijn vanuit 
alle partijen’’. Ook voor de ministeries spreekt het voor zich dat er flexibiliteit nodig is, echter benadrukken zij 
dat het einddoel in 2020 vast staat.   

De Provincie Flevoland en alle gemeenten geven aan dat het programma van eisen niet in beton is gegoten 
en dat het mogelijk is om flexibiliteit te bieden in bijvoorbeeld de saneringstermijn om de business case te 
verbeteren. Ook vraagt de gemeente Almere om flexibiliteit op het programma van eisen, zoals de huidige 
landschappelijke eisen. Aan de andere kant wordt er ook flexibiliteit van de windverenigingen verwacht. De 
gemeente Dronten wenst dan ook “de flexibiliteit die nodig is als het bijvoorbeeld in een gebied helemaal mis 
gaat met een windvereniging, dan moet een alternatieve manier van gebiedsontwikkeling mogelijk zijn’’ of 
“de flexibiliteit dat windverenigingen bereid zijn om in zo’n ook met andere partijen om te tafel te gaan’’ aldus 
gemeente Lelystad. 

De flexibiliteit die de windverenigingen wensen te zien is volgens de procesmanager dat “overheden meer 
oog moeten hebben voor de business case en met name het financieringsstuk’’. Een concreet voorbeeld is 
flexibiliteit in de aan te vragen vergunningen. Naast de mogelijkheid om vergunningen naar voren te halen in 
het traject, in verband met het verkrijgen van een lening bij de bank, zijn de windverenigingen ook gebaat bij 
een soepelere vorm van de vergunningen. In de huidige situatie voor het verlenen van een vergunning is het 
verplicht om het type windmolen op te geven. Dit is nadelig voor de onderhandelingsruimte met de producent 
van de windmolens. Gemeente Zeewolde erkent deze flexibiliteit die ze moeten geven in de procedures. 

Over hoe er vorm gegeven kan worden aan flexibiliteit zegt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat een 
stappenschema nodig is die de route van A tot en met Z in beeld brengt, waarbij Z het einddoel is dat vaststaat. 
De Provincie Flevoland geeft aan dat het nog onduidelijk is welke eventuele aanleidingen er zijn om flexibel 
te moeten zijn. Er kan echter al wel gedacht worden over de gevolgen van veranderingen in het kader van 
of wijzigingen eenzijdig gedaan worden door de overheid of in gezamenlijkheid met de windverenigingen en 
hoe dit overleg dan vorm krijgt. Voor de provincie is het dan ook belangrijk dat er duidelijkheid is over de te 
nemen stappen bij eventuele veranderingen. De procesmanager ziet tevens het belang dat overheden kunnen 
redeneren uit een vooraf opgesteld kader. Een vooraf opgesteld kader is ook van belang voor de gemeente 
Zeewolde die stelt dat “door het lange traject na het Regioplan er nog voldoende ruimte moet zijn om te over-
leggen’’. 

Theorie over de praktijk van het regioplanproces
Het regioplanproces vraagt om een kneedbaar plan met een strategisch karakter (figuur 4.7). Toch zal het Re-
gioplan een duidelijke stip op de horizon moeten hebben, in dit geval 2020, zodat het Rijk voldoende vertrou-
wen heeft dat haar hoofddoelstelling behaald gaat worden. De kneedbaarheid van het Regioplan komt onder 
andere naar voren omtrent de eisen aan de business case. Er kunnen vele factoren invloed hebben op de 

Elementen Aansluiting theorie Actie

Strategisch 
plan

Controle
overheid

Mogelijkheid 
compromis

Overzien 
ontwikkelingen

Ja        Deels      Nee
Dat het plan kneedbaar moet zijn staat voor alle partijen vast. Op 
welke punten kneedbaar moet in gezamenlijkheid worden 
overlegd. 

Het gevaar dat de overheid te veel controle willen houden lijkt 
niet het geval met onderhandelingsruimte over het pve. Voor de 
tijdsplanning is er wel weinig flexibiliteit. 

Bereidheid tot compromis is bij iedere partij aanwezig. De harde 
voorwaarden en de randvoorwaarden zijn tevens bekend. 

Het overzien van ontwikkelingen moet in gezamenlijk gedaan 
worden en tegelijktijdig afstemmen met het kader (zie garanties). 
Het belangrijkste is dat er wordt afgesproken hoe er met 
eventuele nieuwe ontwikkelingen omgegaan moet worden.

Figuur 4.7 Overzicht aansluiting van theorie op de situatie van het regioplanproces voor criterium flexibiliteit
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Ministerie 
EZ

- Geen.

- Geen.

- Dat er flexibel moet zijn staat vast, en hoe dat 
organiseren met elkaar ook, onduidelijk is nog wat 
eventuele aanleidingen zijn voor flexibiliteit.
- Als het kader verandert, hoe doe je dit dan? Doe je dat 
als overheid eenzijdig of doe je dat in overleg met de 
windverenigingen en hoe geef je dat overleg vorm en 
hoe blijf je in overleg.
- Belangrijkste is dat je duidelijkheid biedt, van als het 
zo gebeurt dan stemmen de publieke partijen daar mee 
in.

- Flexibliteit van de windverenigingen om ook de busi-
ness case open te houden voor toekomstige burgers.
- Flexibiliteit in de landschappelijke eisen.
- Flexibiliteit in de tijd, omdat op bepaalde locaties de 
windmolens alleen tijdelijk kunnen staan.
- Door ontbreken van een saneringsopgave kan er meer 
worden gevraagd van de gebiedsgebonden bijdrage.

- De flexibiliteit dat windverenigingen bereid zijn om 
ook met andere partijen om tafel te gaan.
- Hoofddoelstellingen staan overeind, om die te 
bereiken moet er flexibiliteit zijn vanuit alle partijen.

- Het Regioplan moet de flexibiliteit hebben om op 
nieuwe ontwikkelingen in te spelen.
- Door het lange traject na het Regioplan moet er nog 
voldoende ruimte zijn om te overleggen.
- Het is aan de gemeente en windverenigingen om 
invulling te geven aan de gebiedsgebonden bijdrage.

- De flexibilteit die nodig is als bijvoorbeeld in een 
gebied het helemaal mis gaat met een windverening, 
dan moet een alternatieve manier van 
gebiedsontwikkeling mogelijk zijn.

Ministerie
I&M

Provincie
Flevoland

Gemeente 
Almere

Gemeente 
Lelystad

Gemeente 
Zeewolde

Gemeente 
Dronten

Ministerie 
EZ

- Flexibiliteit in de tijd is er. Als het maar helder is dat 
de planning in 2020 gaat gehaald worden. 

- Flexibiliteit is gewoon een randvoorwaarde bij een 
proces van zoveel jaar dat er nodig is om iets 
gerealiseerd te krijgen. Het einddoel moet wel duidelijk 
zijn.

- Het pve is nu het vertrekpunt en de projectplannen 
moeten maar aantonen wat er kan en wat er niet kan. 
Het moet allemaal wel betaald kunnen worden en dan 
heb je een aantal knoppen om aan te draaien. 
Saneringstermijnen hoogtes van windmolens of 
bijvoorbeeld toch andere windlocaties.

- Als gemeente flexibel zijn over die mate van burger-
participatie. Dit is immers niet juridisch vast te leggen.

- Het pve is niet in beton gegoten. De hoofddoelen die-
nen gehaald te worden en als dat inhoudt dat bijvoor-
beeld een participatiegraad naar beneden gaat of dat 
de saneringstermijn voor windturbines wordt verlengd 
om de business case te verbeteren dan is dat mogelijk.

- Binnen het pve is flexibiliteit mogelijk om de business 
case interessanter te maken.
- Flexibiliteit inbouwen in procedures. Zoals flexibiliteit 
geven aan de windverenigingen door de keuze van 
molens zodat zij beter kunnen onderhandelen.

- Pve is een wensenlijst ‘’van hier tot Tokio’’, 
uiteindelijk zal blijken of hierbinnen een business case 
te realiseren is. Bijvoorbeeld saneringstermijen. Het 
is een spel van planologische ruimte, business case, 
landschaps toestanden, participatie eis en 
gebiedsgebonden bijdragen.

Ministerie
I&M

Provincie
Flevoland

Gemeente 
Almere

Gemeente 
Lelystad

Gemeente 
Zeewolde

Gemeente 
Dronten

Proces-
manager

- De overheid moet meer oog hebben voor de business 
case en met name het financieringsstuk. Ze zullen dan 
ook moeten ingeven op stelling dat al het geld in de 
polder moet blijven, want nooit lukt het met 1400 
adressen om het benodigde bedrag te kunnen 
investeren.
- De overheid miet vanuit de faciliterende/ 
coördinerende rol naar de ondernemers moeten kijken 
en hieruit meer flexibel zijn. Bijvoorbeeld dat je in je 
vergunning moet aangeven welk type je wilt hebben.

Proces-
manager

- Belangrijkste dat de overheid deels rigide is, anders 
is er geen voortgang. Daarnaast moet de overheid ook 
deels flexibiliteit inbouwen in bepaalde knooppunten.
- Dit regioplanproces is een proces dat nog niet eerder 
is vertoond, daardoor is het per definitie niet mogelijk 
om te weten hoe het gaat lopen. Flexibiliteit is is dan 
ook belangrijk.
- De overheid moet zorgen dat ze vanuit  vooraf 
opgestelde kaders kunnen beredeneren indien er vraag 
is om flexibiliteit.

Flexibiliteit willen Flexibiliteit geven

Figuur 4.8 Overzicht resultaten criterium flexibiliteit
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4.6 (tussentijdse) Resultaten 
(tussentijdse) Resultaten in de theorie
Het hebben van tussentijdse successen of resultaten is een belangrijke voorwaarde bij langjarige trajecten, zo 
schrijven Van Rooy, Hajer en de Urban-regime theory. Van Rooy ziet als voorwaarde om de focus te houden, 
te werken vanuit een heldere fasering. De heldere fasering is nodig voor een instrumenteel regime dat volgens 
de Urban-regime theory de voorwaarde heeft dat dit regime doelstellingen op een relatief korte termijn kan 
realiseren. De sturende kracht bij het instrumentele regime is het vermogen om een doel in korte tijd te kunnen 
bereiken. Daarnaast ziet Boelens met de actor relational approach het belang van het opzetten van een pilot 
project en het testen van het vertrouwen en doorslaggevendheid van het regime. Een pilot project kan als een 
tussentijds succes werken en tevens het vertrouwen en doorslaggevendheid van een samenwerking testen.   

(tussentijdse) Resultaten in het regioplanproces (figuur 4.10)
De tussentijdse resultaten voor de publieke partijen in het regioplanproces zijn te herleiden naar de vier hoofd-
doelstellingen. Zo ziet het Ministerie van Economische Zaken voor het realiseren van de duurzaamheiddoel-
stelling graag “contracten waaruit blijkt dat daar een windpark gerealiseerd kan worden, het windpark in een 
gebied zit dat is aangewezen als een zoekgebied en de gemeente daar ook mee eens zijn’’. De Provincie 
Flevoland vraag om documenten rondom het saneren en daarmee de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
Voor de doelstelling van maatschappelijk draagvlak verwacht gemeente Dronten in de projectplannen te zien 
hoe burgers kunnen participeren. Indien het te lang duurt voordat de participatiemogelijkheden duidelijk zijn, 
vreest de gemeente dat het animo voor participatie verloren gaat.

Naast de documenten zoals contracten over grondeigendom, sanering en participatiemogelijkheden, valt te 
constateren dat de partijen ook een tussentijds resultaat zoeken in een methode om iedereen vast te laten 
plakken aan het proces. Het Ministerie van Economische Zaken vraagt dit in verband dat de gemeenten ook 
de windparken steunen, de provincie ziet hiervoor een overeenkomst tussen alle bestuurslagen en de gebie-
den, en de gemeenten Lelystad en Dronten zien het belang van gecommitteerde windverenigingen.   

Theorie over de praktijk van het regioplanproces
De tussentijdse resultaten (figuur 4.9) bij het regioplanproces hebben twee functies: realiseren van doelstelling 
en het commitment behouden bij alle partijen. Ten eerste zijn er tussentijdse resultaten nodig die de partijen 
het vertrouwen geven dat hun hoofddoelstelling wordt bereikt. De procesmanager benadrukt dit bijvoorbeeld 
voor het tussentijdse resultaat dat het Rijk wil zien voor hun duurzaamheiddoelstelling in 2020, met “als de 
boeren niet opschieten dan zijn ze het kwijt. Er is een risico van tijd, dan kan je op een gegeven moment de 
rijkscoördinatieregeling ook niet meer tegenhouden’’. Aan de andere kant is er voor de windverenigingen het 
tussentijds resultaat van duidelijkheid rondom subsidie gericht op de economische haalbaarheid. De tweede 
functie van tussentijdse resultaten moet vertrouwen geven dat partijen zich vastklampen aan het proces. Voor 
de windverenigingen is het processchema met go/no go momenten een eerste stap. Overeenkomsten tussen 
alle overheden en gebieden ontbreken nog. 

Het opzetten van een pilot project zoals bij de actor relational approach biedt aanknopingspunten voor het re-
gioplanproces. Ten eerste kan een pilot project laten zien dat alle belangen gerealiseerd kunnen worden. Ten 
tweede kan een pilot project de partijen het onderlinge vertrouwen geven en de doorslaggevendheid bewijzen 
van de samenwerking. De overheden kunnen hiermee hun inzet aan de windverenigingen tonen. Andersom 
kunnen de windverenigingen hun professionaliteit bewijzen. De vorm van een pilot project hoeft niet een ge-
heel windpark te zijn, maar kan ook als succes dienen door bijvoorbeeld de eerste molen die gesaneerd wordt, 
de eerste nieuwe molen die gerealiseerd wordt en de eerste participerende burgers. In overeenstemming 
hiermee ziet Albert Jansen het belang van “dat partijen zich regelmatig moeten committeren aan het gemeen-
schappelijke proces en dat moet je vooral vieren’’.  

Elementen Aansluiting theorie Actie

Het zicht 
hebben op 
resultaten

Heldere 
fasering

Doelstellingen 
op relatief korte 
termijn 
realiseerbaar

Opzetten pilot 
project

Ja        Deels      Nee
Het is een langjarig proces en de resultaten laten lang op zich 
wachten. Van belang is om tussenresultaten in kaart te brengen 
en daaraan te koppelen wat dit oplevert.

Er is een heldere fasering. 

Niet alleen zijn de doelstellingen alleen op de lange termijn 
realiseerbaar ook dient door sommige partijen eerste 
geïnvesteerd te worden in andere doelstellingen. Noodzaak is 
om hierbij goed in beeld te brengen welk doel alle investeringen 
hebben. 

Een pilot project dat een mogelijk succes laat zien is het 
Windpark de Zuidlob. Voor het regioplanproces zou een pilot 
project het vertrouwen tussen de partijen kunnen versterken.

Figuur 4.9 Overzicht aansluiting van theorie op de situatie van het regioplanproces voor criterium (tussentijdse) resultaten
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Ministerie 
EZ

- Gewoon een tijdschema waar iedereen zich 
aan geconformeerd heeft. Alle eigenaren moe-
ten er betrokken bij zijn en steunen en dit ook 
tot uiting brengen.

Tijdschema
- Regioplan dient als een oplegger zodat 
partijen elkaar niet de tent uit gaan vechten op 
het moment dat er een rcr wordt gestart.

Afspraken

Elementen in de uitvoeringsparagraafTussentijdse resultaten

Ministerie
I&M

- Laten zien dat het ook haalbaar is om oude 
molens af te breken en voldoende ruimte te 
hebben voor nieuwe. Ook financiering.

Uitvoerbaarheidstoets
- Wie wat gaat doen om te zorgen dat die 
 echt kunnen gaan draaien.
- Waar de gebieden liggen en wie het bevoegd 
gezag is.

Rolverdeling

Provincie
Flevoland

- Wat wordt gesaneerd, wat, wanneer, waar, 
door wie, hoe wordt het betaald, samenhang 
met de nieuwbouw? Hoe waarborg je nou hoe 
het om gaat.

Saneren
- Wie doet wat, wie is waar voor 
verantwoordelijk, waar mag je elkaar op 
aanspreken.

Rolverdeling
- Er kunnen dingen mis gaan en hoe kan de 
Provincie daar mee omgaan?

Flexibiliteit
- Inzicht in de manier waarop het betaald 
wordt.

Financiering

Gemeente 
Almere

- Het commitment van het Rijk heel helder 
beschrijven en ondertekend willen zien.
- Ontwikkelaars willen harde bewijzen van de 
sde+, waar ze mee naar de bank kunnen lopen.

Financiele toezegging Rijk
- Regioplan moet heel helder zijn over de 
bevoegdheden van de verschillende 
overheden voor grootschalige en 
kleinschalige windmolens.

Bevoegdheden overheden
- Invulling aan de participatiemogelijkheden.

Participatie
- Duidelijkheid over de gebiedsgebonden 
bijdrage.

Gebiedsgebonden bijdrage

Gemeente 
Lelystad

- Volgorde wanneer welke projecten gereali-
seer gaan worden, welke en wanneer 
bestaande turbines dan ook omgelegd gaan 
worden. De voortgang is hiermee bekend.

Saneren
- Participipatievormen en hoe deze worden 
ingezet voor de bewoners in het buitengebied 
en de kernen.

Participatie
- Op welke wijze de gebiedsgebonden bijdrage 
ingezet gaat worden.

Gebiedsgebonden bijdrage
- 

Gemeente 
Zeewolde

- Het goed regelen van het saneren. Hoeft niet 
perse in het regioplan.

Saneren
- De uitvoeringsparagraaf moet niet al te veel 
roepen, de gemeenten en initiatiefnemers 
zorgen wel voor de uitvoering.

Kaders

Gemeente 
Dronten

- Een redelijk beeld geven van het realiseren 
van de 1370mw. 
- Afspreken van dit doet de provincie, gemeen-
ten, Rijk, dit doen de windvereningen.

Tijdschema
-  Er moet in ieder geval iets staan over 
monitoren en evaluatie hoe de overheid dat 
gaat doen.  Daarnaast iets afspreken over de 
gevolgen van eventuele veranderingen.

Evaluatie/ monitoring
- Invulling aan de participatiemogelijkheden.

Participatie
- Wat de gemeente aan gebiedsgebonde 
bijdrage vraagt.

Gebiedsgebonde bijdrage

- De go/no go momenten, evalutie en bijsturingsmomenten zijn 
een hele goede, ook voor de overheid, om toch enige grip te 
houden op de ontwikkelingen. Het verplicht alle partijen om 
elkaar tijdig te informeren. En op die manier blijft het vertrouwen 
in een proces of juist niet. Het goede van een evaluatiemoment is 
dat er nog tijds om nog bij te sturen.

- In processchema (pve) liggen al heel veel tussenresultaten vast.
- Zodra het regioplan er ligt dan is dat het toetsingskader voor 
het Rijk en de rcr. Het regioplan is een belangrijk document want 
zodra het er ligt kan de rcr niet meer buitenom.
- Als gemeente moeten wij ons ook goed organiseren en er klaar 
voor zijn dat de trajecten soepel doorlopen worden.

- Dat de gebiedsverenigingen goed georganiseerd zijn. Dat er een 
gedragen federatie komt met een vertegenwoordigend bestuur.
- In projectplannen moet duidelijk zijn hoe burgers kunnen par-
ticiperen. Niet perse de hele financiele constructie, maar als de 
participatie te ver naar achter schuift dan verliest het animo.

- Overeenkomst tussen overheid en gebieden, met het Rijk. Zodat 
iedereen vast plakt aan het proces.
- Inzicht in de garanties. Slopen etc. Daar moet nog wel een do-
cument voor worden gemaakt. Kijken wat de boeren zelf kunnen 
en wat de Provincie moet doen, bijvoorbeeld wetgevingsspoor.
- Bijstelling pve na de projectplannen.

- In 2013 een juridisch geborgde uitzonderingspositie krijgen van 
het windbeleid van 2008.
- Zekerheid hebben dat we het bestemmingsplan Stichtsekant 
kunnen aanpassen inclusief vier grote windmolens vlak langs 
de dijk, zonder dat de provincie bij elke versie met juridische 
tegenwerpingen komt.

- Contracten waaruit blijkt dat daar een windpark kan gereali-
seerd worden, het windpark zit in het gebied dat is aangewezen 
als zoekgebied en de gemeente is er ook mee eens.
- Ruimtelijke ordeningskant (dit zijn de gebieden) en particuliere 
kant (hoe er invulling aan wordt gegeven) moeten samenkomen. 
Anders zijn er twee lossen brokken.

- Als Rijksoverheid moet je geen eisen gaan stellen aan de 
tussen resultaten omdat I&M langs de zijlijn staat. I&M wilt 
voornamelijk transparantie en inzicht in de voortgang van het 
proces.

Proces- 
manager

- De in het processchema vastgelegde momenten zoals dat de 
windverenigingen in juli onderlinge afspraken hebben, daarna 
komen met de projectplannen en daarop volgend het plan-mer en 
het Regioplan.
- Dat er daadwerkelijke bedrijven worden opgericht.

Figuur 4.10 Overzicht resultaten criterium (tussentijdse) resultaten
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4.7 Conclusie 

 In hoeverre komt het regioplanproces overeen met de theoretische criteria en welke gevolgen heeft 
 dit voor de situatie van het regioplanproces?

Het regioplanproces is gevormd rondom oude en nieuwe partijen. De oude partijen zoals de overheid en ont-
wikkelaars zijn in dit proces verbonden met nieuwe partijen zoals boeren en inwoners van het landelijk gebied. 
De samenstelling van oude en nieuwe partijen is afkomstig vanuit wederzijdse afhankelijkheid. Dit komt over-
een met de netwerkgedachte dat een samenwerking ontstaat vanwege het niet zelfstandig kunnen realiseren 
van de doelen. Ondanks dat het gevoel en sterkte van wederzijdse afhankelijkheid voor iedere partij verschil-
lend is, is die afhankelijkheid wel aanwezig. Het gevolg van de afhankelijkheid is dat er nieuwe verhoudingen 
zijn tussen de partijen, wat de overtuiging met zich meebrengt dat de klassieke manier van planning niet meer 
werkt. 

Het criterium overlap laat zien dat het speelveld waarbinnen het regioplanproces zich moet voltrekken partijen 
kent met uiteenlopende, overlappende en deels misschien ook strijdige belangen. In essentie zijn er vier ver-
schillende belangen te onderscheiden: duurzaamheiddoelstelling, verbeteren ruimtelijke kwaliteit, economi-
sche haalbaarheid en maatschappelijk draagvlak. De uiteenlopende belangen zijn afkomstig uit het gegeven 
dat de beleids- en gebiedsurgenties niet directe overlap heeft. Toch is het mogelijk om de centrale voorwaarde 
van de netwerkgedachte, het creëren van een win-win situatie, te realiseren. Om een win-win situatie te berei-
ken dienen de uiteenlopende belangen samen te komen. Indien de belangen niet samenkomen en de partijen 
niet overtuigd zijn dat hun belang gerealiseerd wordt dan is het gevolg dat meerdere partijen afhaken. Een 
gedeelde noemer is nodig om de belangen bij elkaar te houden. De gedeelde noemer sluit aan bij de cruciale 
taak, volgens de adviescommissie gebiedsontwikkeling, voor alle partijen om het enthousiasme en de visie 
van de projectpartners over te brengen op hun achterban.

Rondom de doelstelling van de economische haalbaarheid komen de meeste knelpunten naar voren uit de 
criteria rolverdeling en garanties. De voorwaarde vanuit de theorie van interactief beleid dat de overheidssteun 
bij het regioplanproces niet bekend is, is hier een verklaring voor. Het is dan ook van belang om met alle par-
tijen na te denken over een financiële visie voor de hele lengte van het project. De economische haalbaarheid 
kan niet gezien worden als een opgave alleen voor de windverenigingen. Daarnaast komt naar voren dat de 
economische haalbaarheid aan de basis staat voor alle andere doelstellingen. Zonder nieuwe windparken zul-
len oude molens niet gesaneerd worden waardoor de landschapsverbetering uitblijft en ook het maatschappe-
lijke draagvlak. Op dit moment is er nog geen sprake van dat het gevoel leeft dat er een gezamenlijke opgave 
ligt. De huidige houding van eerst “moeten ‘zij’ iets doen voordat ‘wij’ verder kunnen”, is dan ook toepasbaar 
op sommige partijen. 

Het criterium flexibiliteit geeft aan dat het wenselijk is om een Regioplan te maken met een strategisch karakter 
dat kan meebewegen op onverwachte ontwikkelingen. Desalniettemin is het essentieel dat er een stip op de 
horizon staat. De stip op de horizon is het jaar 2020. Alle partijen moeten de urgentie voelen om het regioplan-
proces te gaan ontwikkelen. Als deze urgentie ontbreekt en het Rijk zijn doelstelling in gevaar ziet komen, dan 
neemt de kans toe dat er een rijkscoördinatieregeling buiten het regioplanproces om gaat. Het gevolg hiervan 
is dat er geen sprake meer zal zijn van een integrale kwaliteitssprong waarbij alle uiteenlopende belangen 
gerealiseerd worden. 

De belangrijkste functie voor de tussentijdse resultaten is dat het alle partijen vast kan houden aan het proces. 
Voor iedere partij zijn de gewenste tussentijdse resultaten anders. Zo is het voor te stellen dat het Rijk de 
eerste gerealiseerde windmolen wil zien, de provincie de eerste gesaneerde windmolen, en de gemeenten de 
concrete resultaten van de gebiedsgebonden bijdrage aan de burgers. De tussentijdse resultaten kunnen een 
bepalende factor zijn in het regioplanproces. Ten eerste omdat het regioplanproces in tegenstelling tot de the-
oretische criteria niet gebaseerd is op een gezamenlijke doelstelling. Ten tweede omdat er tijdsdruk is doordat 
de afhankelijkheid tussen alle partijen niet even groot is en er een alternatieve weg is met de rijkscoördinatie-
regeling. Deze twee elementen geven in essentie het antwoord op de gestelde deelvraag. 
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5.1 Inleiding
Op basis van de constateringen die zijn gedaan in de overeenkomsten en verschillen tussen de theoretische 
criteria en de situatie van het regioplanproces worden er in dit hoofdstuk aanbevelingen gegeven. De analyse 
van de interviews komt dicht bij de voorwaarde vanuit de Adviescommissie gebiedsontwikkeling die stelt dat 
“de herkenbaarheid van het vraagstuk en een breed gedragen wil en gevoel van urgentie om het vraagstuk 
op te lossen, het fundament zijn voor gebiedsontwikkeling’’. Op basis van de analyse in hoofdstuk 4 geeft dit 
hoofdstuk aanbevelingen en bijbehorende acties, ofwel de ‘wat’ en de ‘hoe’ van een uitvoeringsstrategie. De 
aanbevelingen zijn dan ook te lezen als handvatten voor het vergroten van de effectiviteit van de samenwer-
king en daarmee de uitvoeringsstrategie. De hoofdvraag van het onderzoek is als volgt:  

 Via welke uitvoeringsstrategie van het Regioplan kan de Provincie Flevoland zorgen dat opschalen 
 en saneren effectief opgepakt wordt door de publieke, private en particuliere partijen met 
 uiteenlopende belangen?

Om alvast een lijdraad voor de aanbevelingen te geven is een effectieve uitvoeringsstrategie voor het regio-
plan als volgt te beschrijven: de uitvoeringsstrategie moet ten eerste de nieuwe rol en rolverdeling vastleggen, 
welke veder gaat dan de traditionele rollen en procedures. Ten tweede moet naar voren komen op welke pun-
ten de partijen afhankelijk zijn van elkaar. Ten derde moet de uitvoeringsstrategie een gemeenschappelijke 
stip op de horizon weergeven waarbij alle partijen weten wat hun bijdrage is om dit te bereiken en wat het de 
partijen uiteindelijk oplevert. Als laatste dient de uitvoeringsstrategie de urgentie qua tijdsdruk in beeld te bren-
gen en de gevolgen indien het niet lukt om binnen de gegeven planning ook de stappen te zetten.

5.2 Aanbevelingen
Aanbeveling 1 – een nieuwe rol
De eerste aanbeveling is dat alle partijen gaan beseffen dat de situatie van het regioplanproces vraagt om een 
nieuwe rol en daarmee tevens een nieuwe houding van de partijen. Een netwerksamenwerking is gebaseerd 
op horizontale sturing waardoor partijen die deelnemen aan het netwerk moeten realiseren dat dit om herpo-
sitionering vraagt. De analyse van de criteria rolverdeling en garanties laten dan ook zien dat de verwach-
tingen over taken en verantwoordelijkheden niet in zijn geheel duidelijk is of overeenkomt tussen de partijen. 
Het is daarom nodig dat partijen, over en weer, zich realiseren dat er sprake is van een ander speelveld dan 
voorheen en dat hierdoor ook de rollen en verhoudingen tussen partijen anders zijn dan tot nu toe bij andere 
gerealiseerde (windenergie)projecten. 

Zoals de Provincie in de interviews heeft aangegeven werkt de klassieke manier van planning niet meer. Met 
de klassieke manier van planning moet ook opgemerkt worden dat de huidige wet- en regelgeving, zoals de 
subsidieregels of andere belemmeringen die voortkomen uit het meervoudig en deels tegenstrijdig beleid, niet 
geschikt zijn voor deze nieuwe situatie van het regioplanproces. Tussen de huidige traditionele houding en de 
houding die nodig is voor de situatie van het regioplanproces treden spanningen op. De traditionele houding 
ten opzichte van bijvoorbeeld subsidie voelt voor andere partijen als niet meedenkend en niet als oplossings-
gericht werkend. Een actieve rol en toewijding aan deze nieuwe vorm van planning kan misschien niet een in-
consistente overheid voorkomen met meervoudig beleid, het kan echter wel het proces inzichtelijk, begrijpbaar 
en meer acceptabel maken voor de niet-publieke partijen. De rol zou dan verschuiven van passief de regels 
neerleggen naar een actieve rol waarbij de huidige wet- en regelgeving als een uitdaging wordt gezien. Het 
denken in ‘‘dat ‘zij’ iets doen voordat ‘wij’ verder kunnen’’, is voor dit proces dan ook een belemmerende factor. 

Om tot een nieuwe rolverdeling te komen die geschikt is voor het regioplanproces is de eerste actie om na te 
gaan of partijen bereid zijn dit nieuwe speelveld van spelregels te voorzien. Daarbij  zou het positief bijdragen 
als de partijen hier ook een uitdaging in zien, want het regioplanproces is een proces dat nog niet eerder op 
deze schaal is vertoond. Een interactief proces gaat namelijk om interactie en een actieve houding daarbij is 
van belang. Als de partijen hier bereid toe zijn is de tweede actie om duidelijk te maken wat partijen van elkaar 
verwachten. De verwachtingen gaan niet alleen over producten, maar ook over de houding die partijen van 
elkaar verwachten.     

Een mogelijke concrete vervolgstap om “handen en voeten’’ te geven aan de acties om te komen tot een 

HOOFDSTUK 5
Conclusie
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De gemeenschappelijke stip zal inzichtelijk maken dat er bij het realiseren van het eigenbelang ook geïnves-
teerd moet worden in de andere belangen. Om het economisch belang te behalen is er naast financiële onder-
steuning vanuit de overheid, maatschappelijk draagvlak bij de burgers en de politiek nodig. Voor het creëren 
van draagvlak bij de politiek zal er een kwaliteitsverbetering van het landschap gerealiseerd moeten worden 
door middel van saneren. Voor het creëren van draagvlak bij de burgers zal het windproject resultaten voor de 
bewoners moeten geven. Deze resultaten zijn zowel participatiemogelijkheden als duurzame investeringen in 
het gebied met de gebiedsgebonden bijdrage. Andersom geldt ook dat de kwaliteitsverbetering van het land-
schap alleen te maken valt als de economische haalbaarheid gewaarborgd wordt. 

De gemeenschappelijke stip of gedeelde noemer moet zorgen dat de relaties tussen de vier belangen zicht-
baar worden. De actie is om tot een gedeelde noemer te komen waardoor per projectgebied concreet wordt 
gemaakt wat alle partijen, van investeerders tot bewoners, van overheden tot marktpartijen, moeten bieden 
en wat het de partijen oplevert. Deze gedeelde noemer ontstaat als voor alle belangen de randvoorwaarden 
in kaart worden gebracht. Op basis van het in beeld brengen van de randvoorwaarden komt naar voren wat 
de partijen moeten inbrengen om hun eigenbelang te realiseren. De les van een windproject in Wieringermeer 
van Albert Jansen sluit hierbij aan waarbij Agentschap NL “steeds heeft uitgelegd dat alleen een integrale aan-
pak kans van slagen heeft, alle andere wegen lopen dood’’. 

De vervolgstap voor het laten ontstaan van een gedeelde noemer is op basis van het schema overlap in dit 
onderzoek met een klein aantal partijen te concretiseren. De uitkomst van deze concretisering kan tijdens de 
werkconferentie gepresenteerd worden aan alle partijen voor verdere invulling. In het regioplanproces over-
lappen de doelstellingen deels, maar hebben ook een uiteenlopende prioriteit bij de verschillende partijen. 
De gemeenschappelijke noemer zorgt ervoor dat de partijen elkaar toch kunnen vinden en dat de integrale 
aanpak zijn vruchten kan afwerpen. Zonder de gedeelde noemer is het gevaar dat partijen onvoldoende naar 
elkaar uitspreken wat van prioritair belang is. 

Aanbeveling 4 – het creëren van urgentie
De vierde aanbeveling is essentieel voor het regioplanproces. Nadat de eerste drie aanbevelingen en acties 
zijn uitgevoerd en alle partijen erkennen dat wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en dat ze daarom een 
andere rol moeten aannemen, is de samenwerking alleen effectief als de partijen kunnen omgaan met de 
tijdsdruk. De vierde aanbeveling is dat de urgentie gevoeld moet worden bij alle partijen. Als urgentie gevoeld 
wordt bij alle partijen heeft dit een belangrijk positief effect om tot afspraken, planvorming, besluitvorming en 
investeringen te komen. Albert Jansen stelt in lijn hiermee dat “alle partijen het beeld moeten hebben dat het 
probleem urgent is, en dat de voorgestelde “oplossing” binnen het tijdskader een éénmalige uniek gelegenheid 
biedt het probleem aan te pakken’’.

Om urgentie bij alle partijen te laten voelen zal het niet voldoende zijn om alleen een tijds- of processchema 
op te stellen. De bijbehorende actie voor het creëren van urgentie is dat in beeld wordt gebracht welke gevol-
gen er zijn indien bepaalde stappen niet gemaakt worden binnen een bepaalde tijd. Een voorbeeld is om een 
slechtweerscenario te schetsen indien er geen projectplannen komen vanuit de windverenigingen. Andersom 
kunnen de windverenigingen ook aangeven wat de gevolgen zijn als er geen speciale subsidieregeling wordt 
gegeven. Dit zou de urgentie bij het Rijk of de andere publieke partijen kunnen laten voelen om een actievere 
rol hierin te nemen. In essentie komt het er op neer dat indien er een andere route dan het regioplanproces 
wordt gekozen, met bijvoorbeeld de rijkscoördinatieregeling, dat dit het slechtweerscenario oplevert waarbij er 
geen sprake zal zijn van een integrale kwaliteitssprong met de realisatie van zowel de duurzaamheiddoelstel-
ling, verbetering ruimtelijke kwaliteit, economische doelstelling als maatschappelijk draagvlak. 

Het in beeld brengen van de gevolgen bij het uitblijven van een bepaald resultaat gebeurd vanuit een nega-
tieve insteek. Het is ook mogelijk om urgentie te creëren door het positief in te steken. Dat zou betekenen dat 
er in beeld moet worden gebracht wat de gevolgen zijn als bepaalde stappen wel worden gezet. De vraag 
hierbij is of de urgentie ook gecreëerd kan worden door met ‘incentives’ te komen, ofwel stimulansen. Terug-
komend op de Urban-regime theory lijkt het regioplanproces op een coalitie, vanwege de risicovolle projecten 
en grootschalige investeringen, die behoefte heeft aan stimulansen. Een stimulans zou kunnen zijn dat de 
windverenigingen op een bepaald moment in het proces, bij voldoende vordering, een toezegging krijgen op 

nieuwe rol, is het organiseren van een werkbijeenkomst. Bij deze werkbijeenkomst zijn alle relevante partijen 
van het Rijk, Provincie, gemeenten en windverenigingen. De eerste stap is om in gezamenlijkheid vast te stel-
len voor welke opgave de partijen staan. Het doel daarvan is dat het besef groeit dat het regioplanproces een 
nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling is en daardoor een andere rolneming van de partijen vraagt. Niet alleen 
de verhoudingen tussen de partijen zijn meer horizontaal (netwerk) dan bij andere windenergie ontwikkelpro-
jecten, ook vraagt het regioplanproces om een actievere houding dan partijen gewend zijn.

Een eerste invulling aan de nieuwe rol kan tijdens de werkbijeenkomst gegeven worden doordat de partijen 
gezamenlijk zoeken naar overlap en een rolverdeling. Het vinden van overlap kan de gezamenlijkheid be-
vorderen. De rolverdeling moet met elkaar bepaald worden door met elkaar te bepalen wat ieders rol is en 
in welke fasen van het proces. Dit wordt duidelijk wanneer alle partijen hun verwachtingen uitspreken. De 
verhoudingen worden hierdoor zichtbaar tussen de partijen. Deze stap kan voor een deel gebeuren op de 
schema’s (overzicht overlap en rolverdeling) uit dit onderzoek. Op basis van de algemene resultaten van de 
werkbijeenkomst de uitkomsten verder concretiseren in een ‘spelersoverzicht regioplanvormproces’. 

Aanbeveling 2 – collectief wat moet, individueel wat kan
De tweede aanbeveling komt voort uit het criterium overlap. Het criterium overlap laat zien dat het speel-
veld waarbinnen het regioplanproces zich moet voltrekken, partijen kent met uiteenlopende, overlappende en 
deels ook strijdige belangen. De tweede aanbeveling is dat alle partijen weten voor welke doelstellingen ze 
afhankelijk zijn van andere partijen en van welke partijen. Het doel hiervan is dat partijen zich realiseren dat zij 
soms vanuit andere belangen opereren, maar dat er voldoende overlap is, en ook nodig, is om de individuele 
doelstellingen te behartigen. Voor de partijen die een kleinere mate van afhankelijkheid voelen is dit een be-
langrijke stap om deze partijen aan het proces te binden. De afhankelijkheid van de partijen onderling wordt 
duidelijk wanneer de spelregels gezamenlijk bepaald zijn. Daardoor zullen namelijk de partijen moeten inzien 
welke belangen zij primair nastreven en hoe deze belangen zich tot elkaar verhouden. 

Om te achterhalen wat collectief opgepakt moet worden en wat individueel gedaan kan worden is het nood-
zakelijk om vanuit een belangenperspectief de onderlinge afhankelijkheden duidelijk te laten worden. Vanuit 
dit belangenperspectief wordt duidelijk welke partijen nodig zijn en waarom, om jouw eigen doelstelling te 
bereiken. Een voorbeeld bij deze actie is de afhankelijkheid van windverenigingen in beeld te brengen voor 
het behalen van hun economische doelstelling. Voor het bereiken van deze doestelling zijn ten eerste de wind-
verenigingen afhankelijk van de ruimtelijke plannen die puur ruimte moeten bieden voor de plaatsing van wind-
molens. Ten tweede zijn de windverenigingen afhankelijk van financiële ondersteuning vanuit de overheid. Op 
dit moment zijn windmolens nog niet rendabel genoeg om zonder extra financiële ondersteuning te draaien.  

Daar waar met de werkbijeenkomst de gezamenlijkheid is bevorderd door het laten inzien van overlap tus-
sen de verschillende belangen en doelstellingen, is de vervolgstap bij de tweede aanbeveling om als eerste 
de afhankelijkheid in beeld te brengen van alle partijen van de economische haalbaarheid. De economische 
haalbaarheid is namelijk niet alleen de fundatie voor het welslagen van het regioplanproces met de beoogde 
kwaliteitsslag, het is eveneens één van de eerste stappen die genomen moet worden in het regioplanproces. 
De economische haalbaarheid is uit te werken door gebruik te maken van cases rondom windparken en/of 
financieringsconstructies elders uit Nederland. Bij de uitwerking van de ecnomische haalbaarheid is het moge-
lijk om met de relevante partijen te bepalen hoe en door wie, inclusief brede participatie, economisch haalbaar 
worden. 

Aanbeveling 3 – gedeelde noemer
Als alle partijen in beeld hebben of en van welke partijen ze afhankelijk zijn voor het realiseren van hun 
doelstelling, dan is de volgende stap dat de partijen beseffen dat alle hoofddoelstellingen verbonden zijn 
met elkaar. De derde aanbeveling is dat er een gemeenschappelijke stip op de horizon wordt gezet waarbij 
alle partijen zien wat hun bijdrage is om dit te bereiken en wat het de partijen uiteindelijk oplevert. Vanuit de 
netwerkgedachte gaat het om het zichtbaar maken van een win-win situatie waarbij uiteenlopende belangen 
samenkomen. 
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een eigen subsidiepot die gereserveerd is voor het regioplanproces. De incentives zoals Spit en Zoete die 
hebben beschreven lijken vooral terug te komen in het programma van eisen waarover nog onderhandelings-
ruimte mogelijk is. 

Om de urgentie te vergroten zijn er twee vervolgstappen. Ten eerste dient er in kaart te worden gebracht 
welke partij in termen van tijd een urgentie heeft. Tevens dienen de consequenties bekend te zijn indien deze 
deadline niet gehaald wordt. Naast de sancties kan er ook nagedacht worden of er mogelijke stimulansen zijn 
om de urgentie te vergroten om een deadline te halen. Als de deadlines en de consequenties (positieve of 
negatieve) bekend zijn bij alle partijen is de tweede vervolgstap om gelijktijdig te zorgen voor flexibiliteit binnen 
het proces. De deadlines staan vast en daarbinnen is flexibiliteit. Gestart moet worden met vooral afspraken 
te maken op hoofdlijnen en deze nader uit te werken.    

Paragraaf 5.3 Conclusie

 Via welke uitvoeringsstrategie van het Regioplan kan de Provincie Flevoland zorgen dat opschalen  
 en saneren effectief opgepakt wordt door de publieke, private en particuliere partijen met 
 uiteenlopende belangen?

Om een uitvoeringsstrategie te krijgen die door alle partijen opgepakt wordt, is er eerst gekeken naar criteria 
voor een effectieve samenwerking. Uit de criteria voor samenwerking komen voor de situatie van het regio-
planproces een aantal aanbevelingen voor (figuur 5.1). De essentie van de aanbevelingen zijn in de inleiding 
van dit hoofdstuk kort genoemd en verdienen hier opnieuw de aandacht. Ten eerste moet de uitvoeringsstra-
tegie de nieuwe rol en rolverdeling vastleggen, welke veder gaat dan de traditionele rollen en procedures. Ten 
tweede moet naar voren komen op welke punten de partijen afhankelijk zijn van elkaar. Ten derde moet de 
uitvoeringsstrategie een gemeenschappelijke stip op de horizon weergeven waarbij alle partijen weten wat 
hun bijdrage is om dit te bereiken en wat het de partijen uiteindelijk oplevert. Als laatste dient de uitvoerings-
strategie de urgentie qua tijdsdruk in beeld te brengen en de gevolgen indien het niet lukt om binnen de gege-
ven planning ook de stappen te zetten.

Aan de hand van de aanbevelingen valt er te komen tot wat het regioplanproces van een uitvoeringsstrate-
gie vraagt. In de gehouden interviews voor dit onderzoek kwam bij een definitie van een uitvoeringsstrategie 
veelal naar voren dat een uitvoeringsstrategie vastlegt wie wat doet en wanneer. Op basis van dit onderzoek 
is het noodzakelijk om een bepalend element toe te voegen. Dat element is abstract gezegd het waarom. Een 
effectieve uitvoeringsstrategie ontstaat wanneer de partijen realiseren dat ze over de eigen grenzen heen 
moeten kijken om hun eigen doelstellingen te bereiken en dat er deadlines noodzakelijk/aanwezig zijn waar-
binnen deze unieke kans op een integrale kwaliteitsslag zich voordoet.     

Het belang van het waarom komt vanuit twee verschillende redenen naar voren. Ten eerste om de gezamen-
lijkheid te bevorderen. De gezamenlijkheid is nodig omdat het regioplanplanproces alleen kan slagen en een 
integrale kwaliteitsslag kan maken, als alle partijen beseffen dat dit een gezamenlijke opgave is. De geza-
menlijke opgave betekent dat alle partijen in een andere verhouding tot elkaar staan en dat dit vraagt om een 
nieuwe actieve rol. Het waarom krijgt meer concreetheid in de uitvoeringsstrategie door de gedeelde noemer. 
De essentie van de gedeelde noemer is dat van de partijen bij het regioplanproces niet alleen gevraagd maar 
ook verwacht wordt dat zij bereid zijn te handelen voor doelen die niet direct in de lijn van hun eigenbelang lig-
gen. Toch is essentieel dat alle partijen beseffen dat het regioplanproces globaal bestaat uit vier belangen en 
dat ze allemaal gerealiseerd moeten worden om ieders eigen belang te bereiken. Het waarom kan aangeven 
welke bijdrage de ‘wat’ levert aan uiteindelijk het eigenbelang van die partij.

Ten tweede kan het waarom ook de urgentie bij partijen laten versterken. De uitvoeringsstrategie moet aanvul-
lend op wanneer iets gedaan moet worden, ook aangeven waarom iets dan gedaan moet worden. De posi-
tieve of negatieve consequenties van het wel of niet bereiken van een bepaalde deadline kan bij alle partijen 
de urgentie vergroten. De partijen moeten zich bijvoorbeeld realiseren welke gevolgen het heeft als er een 
rijkscoördinatieregeling wordt ingezet buiten het regioplanproces om en dat daarmee voor meerdere partijen 
de eigenbelangen niet gerealiseerd gaan worden. Als het waarom de urgentie en gevolgen van de wederzijdse 
afhankelijkheid kan vergroten, zal de effectiviteit van de uitvoeringsstrategie toenemen. 
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Analyse

UITVOERINGS-                      STRATEGIE

1. Het regioplanproces speelt zich af in een 
speelveld van ‘oude en nieuwe’ partijen in 
nieuwe verhoudingen. Dit vraag om een 
nieuwe manier van ontwikkeling.

2. Het speelveld waarbinnen zich het regio-
planproces moet gaan voltrekken kent partijen 
met uiteenlopende, overlappende en deels 
strijdige belangen.  Er zijn in essentie vier 
verschillende belangen: duurzaamheid, ruim-
telijke kwaliteit, economische haalbaarheid en 
maatschappelijk draagvlak.

3. Om de verschillende belangen samen te 
laten komen, en daardoor een succesvol 
regioplanproces te realiseren, is er een 
gedeelde noemer nodig. 

4. Aan de basis staat dat er zonder geld geen 
windparken komen. De economische business 
case moet naar voren komen in het proces. 
Zonder de knelpunten rondom de economisce 
haalbaarheid op te lossen zal er geen 
ontwikkeling plaatsvinden.

5. De doelstellingen economische 
haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit voeden 
het maatschappelijk draagvlak bij de burgers 
en de politiek. Het draagvlak heb je 
uiteindelijke nodig om de 
duurzaamheidsdoelstelling te behalen.

6. Het regioplanproces staat onder tijdsdruk. 
Indien er niet voldoende voortgang is kan 
eventueel de route buitenom via de rcr 
gevolgd worden, met het gevolg dat er geen 
sprake meer zal zijn van een integrale 
kwaliteitssprong. 

A. Het besef creëren dat het regioplanproces 
om een nieuwe rol vraagt van alle partijen.

B. Het in beeld brengen van wie en waarom 
partijen afhankelijk zijn om hun eigenbelang te 
realiseren.

C. Het vaststellen van een gezamenlijke stip 
op de horizon en daarbij zichtbaar maken 
welke bijdragen partijen moeten leveren en 
welke opbrengsten zij krijgen. 

D. Urgentie creëren om stappen te gaan zetten 
voor het regioplanproces.

Aanbeveling: Wat Actie: Hoe
a.1 Nagaan of partijen bereid zijn om het regio-
planproces als een uitdaging te zien en om het 
speelveld van nieuwe regels te voorzien.
a.2 Duidelijk maken wat partijen van elkaar 
verwachten.

b.1 Vanuit elk belangenperspectief de onder-
linge afhankelijkheden in kaart te brengen. 
Hiermee wordt duidelijk welke partijen en 
waarom deze partijen nodig zijn voor het rea-
lisren van jouw doelstelling.

c.1 Een gedeelde noemer creëren waardoor 
per projectgebied concreet wordt gemaakt wat 
partijen moeten inbrengen en wat het hun 
oplevert. Dit is mogelijk door het in beeld 
brengen van de randvoorwaarden bij het 
realiseren van je eigen doelstelling.

d.1 Het in beeld brengen van de gevolgen in-
dieen niet bepaalde stappen worden gemaakt. 
Dit kan bijvoorbeeld met een slechtweerscena-
rio voor als er geen projectplannen komen.
d.2 Het in beeld brengen van de opbrengsten 
die het mee zich mee brengt als er een 
bepaalde stap wordt gezet.

RegioplanPROCES
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Figuur 5.1 Overzicht analyse interviews en koppeling aanbevevelingen uitvoeringsstrategie
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Bijlage Bijlage A

Windontwikkelgebieden

Bron: Provincie Flevoland, 2012
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Bijlage B

Actorenanalyse

Beïnvloeders Beslissers

GebruikersLeveranciers/ Uitvoerders

Gemeenteraden

Stakeholderanalyse Fase II

Ministerie I&M

Ministerie EZ

Rijk

Provinciale 
Staten

Gedeputeerde 
Staten

College 
B&W

Individuele 
portefeuillehouders

Koepel 
wind-
vereningingen

Gebiedsverenigingen

Initiatiefnemers 
zonder molen

Molenaars

NUON

WUR

De Wolff

Raedthuijs

RWS

Staatsbosbeheer

Windunie

Windontwikkelaars zonder 
molen in Flevoland

Recreatiebedrijven

RVOB

Bewoners 
kernen

Energie-
bedrijven

Investeerders Energieconsumenten

Managers intern

Technische 
infrastructuurbedrijven

Agentschap

DLG

Netbeheerders

Fabrikanten
Onderhoudsbedrijven
Adviesbureau’s
DE-on

Defensie
Dorpsbelang
Buurgemeenten

Commissie MER

LTO

I&M/ Vliegtuig

Blauwe 
hart

NMF

Natuurmonumenten

HISWA/
Recron

RWS/ 
Ws ZZL

ANWB

Mileu-
groeperingen

Flevolandschap

Landschapsbeheer
Watersportverband

Burgers binnen-
en buitengebied

Omroep 
Flevoland

Vakbladen

Lokale 
media

Luchthaven

Novec 
(zenders)

Politici

Urk en NOP

Bron: eigen werk auteur

Bijlage C

Voorbeeld van interviewopzet inclusief eventuele doorvragen

Introductie interview het Rijk, ministerie EZ
U neemt deel aan het regioplanproces dat als uitgangspunt heeft ‘opschalen en saneren’. Opschalen en sa-
neren houdt in dat er meer windenergie in Flevoland gaat worden opgewekt met minder windmolens. Dit is 
mogelijk doordat de nieuwe windmolens een grotere opwekkingscapaciteit hebben. Om dit doel te bereiken 
werken publieke, private en particuliere partijen samen. Bij een samenwerking van veel verschillende partijen 
is het niet vanzelfsprekend dat alle partijen om dezelfde reden deelnemen, en daarom ook niet dezelfde wen-
sen en voorwaarden hebben aan de samenwerking. Er is een vijftal criteria te onderscheiden die bepalend zijn 
voor een succesvolle samenwerking: overlap, rolverdeling, garanties, flexibiliteit en resultaten. Deze criteria 
komen naar voren uit meervoudig onderzoek als succesvoorwaarden voor partijen om in een samenwerking 
hun individuele en gezamenlijke belangen te realiseren. Deze criteria staan centraal in dit interview en hebben 
het doel eventuele toekomstige knelpunten voor een effectieve samenwerking in beeld te brengen. Elk criteria 
heeft een korte inleiding gevolgd door een vraag waarop open mag worden gereageerd.                                                                                                            

Overlap
Het eerste criterium voor samenwerking is de aanwezigheid van een overlap in belangen. Een gezamenlijke 
doelstelling op basis van gedeelde belangen tussen de verschillende partijen stimuleert de partijen om hun 
middelen in te zetten. Bij dit regioplanproces zijn er in hoofdlijnen op het eerste gezicht drie verschillende doel-
stellingen te onderscheiden: vergroten van energieneutraalheid (duurzaamheid), verbeteren landschappelijke 
kwaliteit en de economische (financiële) doelstelling.  

 Kunt u mij vertellen wat voor u de belangrijkste doelstellingen zijn om deel te nemen aan het   
regioplanproces?

Doorvragen
1. Duurzaamheidsdoelstelling, economische doelstelling en ruimtelijke kwaliteit of zijn er nog andere doelstel-
lingen?

2. Wat zijn de belangen achter en wanneer zijn de doelstellingen bereikt?

3. Als ze niet allemaal te bereiken zijn, is er dan een prioriteit? Welke volgorde van belangrijkheid?

4. Hoe belangrijk is een verbeterslag in de ruimtelijke kwaliteit door het opschalen?

5. Economische doelstellingen door de gronden in handen van het Rijk?

Rolverdeling
Het tweede criterium voor een succesvolle samenwerking is een duidelijke rolverdeling. Voor een duidelijke 
rolverdeling dienen de verwachtingen tussen de partijen en de verantwoordelijkheden van elke partij bekend 
te zijn. Binnen de samenwerking lijkt de rolverdeling dat de gemeenten een vaststellende rol heeft met de 
doorwerking van het regioplan op het lokale niveau van bestemmingsplannen. De provincie een faciliterende/ 
coördinerende rol, en het Rijk voornamelijk een rol aan het einde van het proces heeft wanneer het regioplan 
vastgesteld is. De windverenigingen hebben een ontwikkelende rol met de projectplannen en een uitvoerende 
rol.  

 Welke rol ziet u voor het Rijk in het regioplanproces?

Doorvragen
1. Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ziet u voor het Rijk? Voordat het regioplan is vast-
gesteld, nadat het regioplan is vastgesteld?
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2. Liggen er een aantal keuzes die bepalend zijn voor de business case? Zo ja, welke keuzes kan het Rijk 
maken?  Subsidie, eenduidig beleid. 

3. Wat verwacht  u van de coördinerende rol van de provincie?

4. Welke rol ziet u voor de gemeenten en de windverengingen?

Garanties
Het derde criterium is het hebben van garanties. Het ontbreken van garanties heeft het gevolg dat partijen on-
voldoende vertrouwen hebben dat de andere partijen commitment hebben. Garanties zijn daarom de minimale 
voorwaarden die partijen stellen om zekerheid te krijgen van andere partijen die nodig zijn om hun doelstelling 
te bereiken. Een garantie voor de gemeente zou kunnen zijn dat het Rijk een langjarige commitment geeft aan 
het regioplanproces en de rcr alleen gevraagd toepast binnen kader Regioplan.      

 Welke garanties zou u willen krijgen van het de provincie, de gemeenten en de 
 windverenigingen zodat u voldoende vertrouwen heeft dat uw doelstellingen worden bereikt?

Doorvragen
1. Op welke manier verwacht u een garantie te krijgen van de provincie en de gemeenten dat de 1370MW in 
2020 in Flevoland staat?

2. Op welke manier verwacht u een garantie van de windverenigingen?

3. In welke vorm zou u een garantie willen krijgen?

4. Zijn er garanties (commitment) die u denkt te moeten geven aan de andere partijen? Zoals een garantie dat 
de rcr niet mogelijk is voor andere partijen? Dat zodra het even niet lukt, niet direct ingegrepen wordt door het 
Rijk?

5. Hoe kan u de provincie en de gemeenten de garantie geven dat er tijdens dit meerjarige proces een een-
duidig beleid vanuit het Rijk komt? Zoals met een  SDE+ regeling? 

6. Tonen van een betrouwbare overheid? Kan dit met een intentieverklaring?

Flexibiliteit
Het vierde criterium is flexibiliteit. Flexibiliteit gaat over het spanningsveld zekerheid versus flexibiliteit. Flexi-
biliteit kan wenselijk zijn omdat dit partijen in staat stelt om mee te bewegen op onvoorziene ontwikkelingen. 
Een gevaar is dat verschillende partijen een ander detailniveau wensen of dat een partij te veel controle wilt 
behouden. Een wens tot flexibiliteit van het regioplan kan zijn dat de windverenigingen enige flexibiliteit in de 
realisatiefase willen betreft de fasering vanwege de schommelingen in de energieprijzen. Aan de andere kant 
is het mogelijk dat de overheden juist zekerheid willen hebben over de fasering in verband met het behalen 
van de duurzaamheidsdoelstellingen.  

 Zijn er zaken betreft uw doelstellingen die vragen om flexibiliteit? Die daarom wel of niet 
 direct wenselijk zijn om te worden vastgelegd in een plan?

Doorvragen
1. Welke gevolgen zou dit hebben voor een plan?

2. Is er flexibiliteit nodig nadat het regioplan is vastgesteld? Zo ja, waarom?

3. Is er flexibliteit mogelijk om de business case interessanter te maken? Zoals extra financiële ondersteuning 
vanuit het Rijk?

4. Is er flexibiliteit mogelijk rondom het bod van de provincie? Of als het proces even niet loopt, door bijvoor-
beeld slechte marktomstandigheden?  

Resultaten
Het vijfde criterium is het behalen van tussentijdse resultaten. Een tussentijds resultaat is te zien als het rea-
liseren van een doel voordat de volgende stap gezet kan worden. Het bereiken van alle doelstellingen is een 
langdurig proces en het behalen van tussentijdse resultaten is dan ook van belang om de focus bij de partijen 
scherp te houden. Het uitblijven van tussentijdse resultaten kan het gevolg hebben dat partijen hun toewijding 
verliezen. Voor te stellen is dat het Rijk een tussentijds resultaat verwacht om zeker te zijn dat de rijksambitie 
in 2020 gerealiseerd is. Een tussentijds resultaat zou onder andere een intentieverklaring kunnen zijn. Tus-
sentijdse resultaten kunnen ook betrekking hebben op het traject van de uitvoering.

 Zijn er tussentijdse resultaten denkbaar die u wilt hebben om vertrouwen in het proces te 
 houden?

Doorvragen
1. Is er bij het uitblijven van een bepaald resultaat de kans dat u uw toewijding verliest? Welke? Van wie? Wan-
neer zou het Rijk zijn vertrouwen opzeggen in dit proces?

2. Zijn er resultaten die u wenst te zien nadat het regioplan is vastgesteld in de realisatiefase? Welke? Hoe zou 
dit eruit moeten zien in een plan?

4. Wat zou er in een uitvoeringsstrategie moeten staan?
5. Wat zou er niet in hoeven staan?

6. Hoe kan het plan/ uitvoeringsstrategie laten zien dat het doel bereikt wordt?

Bijlage D

Respondenten

Ministerie van Economische Zaken  René Moor 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu  Gerrie Fenten
Provincie Flevoland    Dennis Menting
Gemeente Almere    Erwin Lindeijer 
Gemeente Dronten    Johan van de Heijning
Gemeente Lelystad    Wijnand Stinissen
Gemeente Zeewolde    John de Vries
Procesmanager     Elfrieke van Galen
(oud) Agentschap NL    Albert Jansen
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