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Samenvatting 
 

 

De organisatiestructuur van de Nederlandse ruimtelijke ordening kenmerkt zich als een ‘multi-level-

governance’, waarbij ieder overheidslaag zijn eigen taken en plannen heeft. Het gevolg van deze 

organisatiestructuur is dat de coördinatie tussen de verschillende overheidslagen slecht verloopt. Door middel 

van strategische plannen wordt getracht tot een betere coördinatie te komen. Binnen de overheidslagen 

wordt het beleid met een ruimtelijke neerslag gekenmerkt door verkokering.  Verschillende beleidsvelden 

stellen hun eigen beleid op zonder dat deze bijdragen aan het realiseren van de bredere doelstellingen van de 

betreffende overheid. Met behulp van structuurvisies wordt  getracht om op het gemeentelijke schaalniveau 

de coördinatie te verbeteren en de verkokering te verminderen. Formeel dienen alle ruimtelijke 

ontwikkelingen bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van de structuurvisie. Echter, zijn 

structuurvisies als gevolg van het indicatieve en globale karakter in de praktijk weinig effectief; de 

doorwerking ervan is slecht. Als gevolg hiervan zijn de dagelijkse praktijk en de langetermijnplanning van 

elkaar gescheiden, met als gevolg dat de nut en noodzaak van structuurvisies vaak ter discussie wordt gesteld. 

Bovendien heeft dit het gevolg dat door vele beleidsvelden weer wordt overgegaan tot het realiseren van hun 

eigen plannen die bijdragen aan het realiseren van hun eigen doelstellingen. 

 

Op gemeentelijk schaalniveau wordt met behulp van ruimtelijke programmering getracht de concrete 

dagelijkse praktijk (projectplanning) te verbinden aan de strategische langetermijnplanning (structuurvisies). 

Ruimtelijke programmering is gedefinieerd als een cyclisch integraal monitorings-instrument, welke dient voor 

een zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van de structuurvisie. Ruimtelijke programmering heeft als 

doel alleen die ruimtelijke projecten te realiseren die in hoge(re) mate effectief zijn voor het realiseren van de 

doelstellingen uit de structuurvisie. Hierdoor wordt verwacht dat ruimtelijke programmering (de uitvoering 

van) de structuurvisies effectiever maakt. Om inzicht te verkrijgen in de doorwerking van structuurvisie op 

gemeentelijk schaalniveau en inzicht te verkrijgen in hoeverre ruimtelijke programmering de doorwerking van 

structuurvisies verbeterd, luidde de centrale vraagstelling van het onderzoek: 

 

In welke mate werkt in de gemeenten Hengelo en Zwolle woningbouwbeleid uit structuurvisies door in 

projectplannen? 

 

en… 

 

in hoeverre heeft ruimtelijke programmering bijgedragen aan deze mate van doorwerking? 

 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de theorie van Bressers (1983). Deze theorie bleek uitstekend te 

werken voor het analyseren van de mate van doorwerking. Het analyseren van de doorwerking van 

(indicatieve)  structuurvisies vergt een andere benadering dan de analyse van de doorwerking van bindende 

ruimtelijke plannen. De doorwerking van structuurvisies blijkt uit de mate waarin deze heeft gefungeerd als 

referentiekader in de besluitvormingsprocessen volgend op de structuurvisie. De theorie van Bressers bleek 

uiterst geschikt voor het onderzoek, omdat deze theorie het openen van de ‘black box’ van de 

besluitvormingprocessen centraal stelt. Er wordt niet volstaan met het veronderstellen van causale relaties 

tussen plan en gerealiseerde situatie, omdat de structuurvisie geen bindende eindsituatie bevat. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van twee casestudies in de gemeenten Hengelo (Overijssel) en 

Zwolle. Binnen deze twee gemeenten is onderzocht in welke mate er gebruik is gemaakt van respectievelijk de 
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Structuurvisie Hengelo 2030 en het Structuurplan Zwolle 2020 in de besluitvormingsprocessen van de 

herontwikkelingsprojecten Lange Wemen en Schaepman. Daarbij concentreerde het onderzoek zich alleen op 

de doorwerking van het woningbouwbeleid. Er zijn in totaal tien interviews uitgevoerd, binnen iedere case vijf 

interviews. De interviews vonden plaats met personen die direct betrokken waren bij de 

besluitvormingsprocessen van de projecten. 

 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de doorwerking van de structuurvisie in de 

besluitvormingsprocessen van de twee projectplannen matig (Lange Wemen) tot slecht (Schaepman) is. Als 

gevolg van het globale karakter van de inhoud van de structuurvisie bleek deze moeilijk bruikbaar als 

referentiekader in de besluitvormingsprocessen van de projecten. Het weinige gebruik dat er werd gemaakt 

van de structuurvisies was alleen in de beginfases van de processen. In deze fases werden met behulp van de 

structuurvisies de kaders afgesproken waarbinnen de projecten zich dienden te bevinden. Het ‘onderwerp van 

gesprek’ was in deze zeer globaal, waardoor de globale structuurvisie hier wel als referentiekader werd 

gebruikt. In de fases verderop in de processen werden de gesprekken gedetailleerder en concreter. Hierbij 

werd bijvoorbeeld gesproken over bouwvolumes, typen woningen. De globale structuurvisie kon hier niet als 

referentiekader fungeren, met als gevolg dat de structuurvisies in de processen van de twee projecten weinig 

effectief waren. 

 

Vervolgens werd onderzocht of ruimtelijke programmering van invloed is geweest op de mate van 

doorwerking. Gedurende het onderzoek zijn er geen aanwijzingen gevonden dat de mate van doorwerking 

anders zou zijn indien er niet ruimtelijk geprogrammeerd zou worden. Anders dan verwacht leidde ruimtelijke 

programmering niet tot meer gebruik van de structuurvisie; waarbij de structuurvisie gedurende de 

besluitvormingsprocessen vaker als toetsingskader voor de effectiviteit van het projectplan fungeerde. Uit 

niets bleek dat ruimtelijke programmering de doorwerking van de structuurvisie in de projecten heeft 

bevorderd of belemmerd. Wel werden er aanwijzingen gevonden dat ruimtelijke programmering indirect de 

doorwerking van de structuurvisie bevordert. Een betere doorwerking in de fase waarbij projecten kritisch 

worden beoordeeld op hun effectiviteit en efficiëntie met betrekking tot het bijdragen aan het realiseren van 

de doelstellingen uit de structuurvisie. 

 

Geconcludeerd werd dat structuurvisies weinig effectief zijn en ruimtelijke programmering geen directe 

invloed heeft op de doorwerking van de structuurvisies in de besluitvormingsprocessen volgend op de 

structuurvisie. Ondanks de pogingen van ruimtelijke programmering lijkt de kloof tussen de abstracte lange 

termijn en de concrete korte termijn nog steeds aanwezig. De discussie over de nut en noodzaak van 

structuurvisies gaat door. 
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Voorwoord 
 
 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie. Het einde van mijn schoolcarrière die ik in oktober 1989 startte in groep één 

van Christelijke Basisschool ’t Welink in Dinxperlo. Een verslag waarop ik trots ben en met overwegend pieken, 

maar soms ook met dalen, aan heb gewerkt. Tijdens mijn stageperiode bij Vannimwegen en de Gemeente 

Apeldoorn kreeg ik te maken met het onderwerp ruimtelijke programmering. Een onderwerp waar ik nog 

nooit van had gehoord, maar waar ik in acht maanden tijd erg vertrouwd mee ben geraakt. Het was een stage 

en onderzoek dat zich gelukkig niet alleen thuis achter de pc afspeelde. In tegendeel, ik kreeg de nodige 

praktijk mee binnen de Gemeente Apeldoorn en Vannimwegen en zo ging ik gewapend met mijn ov-

studentenkaart rond in het land om gesprekken te voeren over ruimtelijke programmering met personen 

binnen verschillende gemeenten. Dit leidde me van het Twentse binnenland, via knooppunt Arnhem-

Nijmegen naar het centrum van Amsterdam. De resultaten hiervan presenteerde ik op de mini-conferentie 

‘Ruimtelijk programmeren: dirigeren of orkestreren?’ in Hengelo. Hiervan was ik zelf een van de 

medeorganisatoren. Iets waar ik met trots op terugkijk, daarom heb ik het verslag van de conferentie als 

bijlage toegevoegd (Bijlage 2).  

 

Een voorwoord is geen voorwoord zonder een woord van dank. Graag grijp ik de kans om op deze plek mijn 

dank uit te spreken. Mijn speciale dank wil ik uitspreken aan Prof. Dr. Spit. Zonder zijn kritische blik zou dit 

verslag ook tot stand zijn gekomen, maar wel met veel minder kwaliteit. Daarom wil ik Prof. Dr. Spit 

ontzettend bedanken voor het begeleiden van het gehele proces. Daarnaast wil ik Huub Hooiveld werkzaam 

bij de Gemeente Apeldoorn en Willem ten Voorde werkzaam bij Vannimwegen bedanken voor de tijd en 

moeite die zij hebben gestoken in de begeleiding tijdens mijn stageperiode. Bovendien wil ik nadrukkelijk ook 

mijn dank uitspreken aan het beschikbaar stellen van de stageplaats. Een stage waarvan ik veel heb geleerd. 

Zowel inhoudelijk het onderwerp als het reilen en zeilen in de dagelijkse ruimtelijke ordening. Het waren 

ervaringen om niet te vergeten. Tevens wil ik mijn vrienden bedanken voor de afleiding en hun interesse.  

 

De laatste en belangrijkste personen die ik wil bedanken zijn Léonie en mijn ouders. Bedankt voor het geduld 

dat jullie met me hebben gehad in de moeilijkere tijden. Ook wil ik jullie bedanken voor de soms broodnodige 

‘steuntjes-in-de-rug’ en oppeppers in deze periodes. Zonder jullie zou deze scriptie een heel stuk moeilijker tot 

stand zijn gekomen. 

 

 

Dinxperlo, oktober 2009 
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1 Inleiding 
 

 

In dit hoofdstuk zal de context van dit onderzoek worden uiteengezet en zullen tevens het doel en de centrale 

vraagstelling van dit onderzoek worden behandeld. Paragraaf 1.1 besteedt kort aandacht aan de werkdefinitie 

van ruimtelijke programmering. Vervolgens zullen de paragrafen 1.2 en 1.3 aandacht besteden aan 

respectievelijk de invalshoek van deze studie en de probleemanalyse. Paragraaf 1.4 bevat de 

wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van het onderzoek. In paragraaf 1.5 worden de doelstelling 

en de centrale vraagstelling van het onderzoek gepresenteerd. Afsluitende dit hoofdstuk worden de 

subvragen (paragraaf 1.6), het type analyse van dit onderzoek (1.7) en de opzet en werkwijze van het 

voorliggende rapport (paragraaf 1.8) gepresenteerd. 

 

 

1.1 Werkdefinitie van het begrip ruimtelijke programmering 

In de praktijk en de wetenschap worden er vele verschillende invullingen gegeven aan het begrip ‘(ruimtelijke) 

programmering’. Op deze plek zal hierop niet verder ingegaan worden. Voor een uitvoerige behandeling van 

dit onderwerp wordt er verwezen naar hoofdstuk twee. Op deze plek wordt er volstaan met de volgende 

werkdefinitie: 

 

Ruimtelijke programmering is een cyclisch integraal monitoringsinstrument, welke dient voor een zo effectief 

en efficiënt mogelijke uitvoering van de structuurvisie.  

 

Wanneer in het vervolg van dit onderzoek gesproken wordt over ruimtelijke programmering, wordt daarmee 

de bovenstaande definitie bedoeld. Hoofdstuk twee behandelt ruimtelijke programmering. 

 

1.2 Invalshoek: verkokering en coördinatie  

Om de invalshoek van deze studie te verduidelijken wordt in deze paragraaf de achtergrond van de 

problematiek geschetst die de aanleiding is geweest voor de gekozen invalshoek van deze studie. Daarbij zal er 

nog niet rechtstreeks een link worden gemaakt met het probleem waarop dit onderzoek zich richt (daar dit in 

de volgende paragraaf aan bod komt), maar is deze paragraaf kaderstellend voor paragraaf 1.3. 

 

De gelaagdheid van bestuur, zoals die bestaat in Nederland, kent enkele gevolgen voor de coördinatie tussen 

overheden in Nederland. Samenhangend hiermee bestaat er ook het probleem met betrekking tot de 

voortschrijdende ‘verkokering’ van het beleid binnen overheidslagen in Nederland (paragraaf 1.2.2). Deze 

twee zaken, die de achtergrond en insteek vormen van deze studie, zullen op deze plek verder uiteen worden 

gezet. De verantwoording voor de keuze van deze invalshoek is opgenomen aan het einde van deze paragraaf. 

 

1.2.1 Gelaagdheid van bestuur 

De ruimtelijke ordening wordt gekenmerkt door een grote mate van dynamiek, een veld waarin vele 

ontwikkelingen zich voordoen. Een van deze ontwikkelingen is de verandering van de organisatie-

/coördinatiestructuur van de ruimtelijke ordening. Anders dan in de naoorlogse periode waar de Rijksoverheid 

een sterke centrale rol werd toebedeeld in de Nederlandse ruimtelijke ordening (blauwdrukplanning), wordt 

sinds de Nota Ruimte de situatie gekenmerkt door een sterk decentraal “bottom-up“karakter waarbij het 

zwaartepunt van de ruimtelijke ordening zich op gemeentelijk schaalniveau bevindt (Spit & Zoete, 2005). Het 

Ministerie van VROM (2004) spreekt in de Nota Ruimte van “de juiste verantwoordelijkheid op het juiste 
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niveau, centraal waar dat moet en decentraal waar dat kan.” …”ruimtelijke vraagstukken *dienen te+ worden 

opgelost op het daarbij passende niveau. In de meeste gevallen is dat het lokale niveau”. 

De hiervoor genoemde term ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ benadrukt de tendens richting een 

sterkere bottom-up benadering. Met gelaagdheid van bestuur wordt hier bedoeld dat verschillende 

overheden, Rijk, provincie en gemeenten allen verschillende mate van verantwoordelijkheden kennen met elk 

hun eigen plannen en status. Deze vorm van government wordt ook wel ‘multi-level governance’ genoemd 

(Hooghe & Marks, 2003; Spit & Zoete, 2005). Een belangrijk punt hierbij is de invloed die de rijksoverheid met 

zijn nationale (strategische) plannen wil uitoefenen op de gemeentelijke overheid. Zoals verderop zal blijken is 

dit een lastige opgave. 

 

Naast het voordeel dat ruimtelijke vraagstukken op het juiste schaalniveau worden opgepakt, en er vanuit 

wordt gegaan dat de effectiviteit van beleid toeneemt, bestaat er het voordeel met betrekking tot flexibiliteit 

(Hooghe & Marks, 2003). De idee achter deze gelaagdheid is gelegen in het feit dat het niet de nationale 

overheid is die op lokaal niveau effectief en efficiënt ruimtelijk beleid kan voeren, maar dat lokale overheden 

een beter zicht hebben op lokale omstandigheden en zo beter in staat zijn effectief en efficiënter beleid te 

voeren. Echter, naast het voordeel dat ruimtelijke vraagstukken op het juiste niveau worden opgelost, kent 

multi-level governance ook  negatieve consequenties. Het grote nadeel van deze overheidsvorm is dat, als 

gevolg van de scheidslijnen tussen de verschillende lagen, dit zorgt voor belemmeringen met betrekking tot 

coördinatie (van beleid) tussen de lagen. Als gevolg hiervan wordt effectieve beleidsvorming bemoeilijkt; 

doorwerking van nationaal ruimtelijk beleid naar lagere overheden wordt in deze hiërarchische 

organisatiestructuur bemoeilijkt. Boland (1999, pp. 648) noemt dit “the permanent struggle between the 

different layers of governments,” waarbij iedere overheidslaag zijn eigen beleid het meest van belang vindt. 

 

1.2.2 Verkokering van beleid en doorwerking 

Een soortgelijk probleem doet zich voor in de gemeentelijke overheidslaag. Zoals Verdaas & de Haas (2003) 

opmerken, willen gemeenten richting geven aan hun ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld met 

overkoepelende strategische plannen zoals structuurvisies. Het probleem met structuurvisies is dat zij 

indicatief van karakter zijn, waardoor afdwingen van het in structuurvisies vastgelegde ruimtelijke 

ontwikkelingsrichting lastig is (Faludi, 2000). Het gevolg is dat er niet veel met de plannen wordt gedaan 

(Coenen, 1998). In toenemende mate stellen sectoren eigen beleid en plannen op zonder daarbij de bredere 

taakstelling van de gemeente in het oog te houden (Verdaas & de Haas, 2005; Pauwels & van Gooi, 2006).  

“Departments of transport, agriculture and of economic affairs have all come out with spatial policy 

documents of their own” (Faludi, 2001, pp. 301). Als gevolg hiervan vindt er geen, of nauwelijks, directe 

coördinatie en afstemming plaats tussen sectoren en bestaat de kans dat er projectplannen ontstaan die sterk 

op zichzelf gericht zijn. Daarbij bestaat zelfs de mogelijkheid dat plannen elkaar onderling gaan beconcurreren. 

Pauwels & van Gooi (2006) noemen dit positiebias. Hiermee doelen zij op het gevaar dat leden van een 

organisatie (ambtenaren) zich focussen op doelen van hun eigen dienst/beleidsveld in plaats van de 

doelstellingen die de gehele organisatie zich heeft gesteld; bijvoorbeeld de structuurvisie. “Wanneer mensen 

van … verschillende departementen echter samen participeren aan een planningsproces kan planning een 

integratiemechanisme vormen” (Pauwel & van Gooi, 2006, pp. 22).  

 

Aansluitend hierbij kan opgemerkt worden dat de ruimtelijke planning ook steeds meer project- en 

uitvoeringsgericht is om zodoende ontwikkelingen beter te kunnen sturen. Voogd (2001, pp.14) vraagt zich af 

of deze trend positief is daar het denken in individuele projecten veelal ten koste gaat van het aanbrengen van 

samenhang tussen deze projecten wat kan leiden tot het niet doelgericht handelen van overheden. 

 

De zoektocht naar “succesvolle vormen van afstemming tussen allerlei vormen van sectoraal beleid met 

ruimtelijke implicaties” is altijd al een belangrijk punt geweest op de beleidsagenda’s in de Nederlandse 

ruimtelijke ordening (Spit & Zoete, 2005, pp.96). 
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Op gemeentelijk niveau wordt getracht een betere afstemming en integratie te realiseren door middel van 

sectoroverschrijdende strategische planning. De structuurvisies in dit onderzoek. Daarbij is een belangrijke rol 

weggelegd voor de ruimtelijke ordening, omdat de ruimtelijke ordening als integratiekader fungeert voor 

beleid welke ruimtelijke implicaties heeft. De structuurvisie vormt het integratiekader voor het ruimtelijke 

beleid. Echte,r zoals onderzoek aantoont, verliezen strategische plannen vaak hun werking (Coenen, 1998; de 

Lange, e.a., 1997; Mastop & Faludi, 1997). Vaak is er wel een ruimtelijke visie, maar ontbreekt het aan 

daadkracht om deze inderdaad te realiseren (Verdaas & de Haas, 2003). Het globale indicatieve karakter van 

de structuurvisie zorgt ervoor dat de doorwerking ervan niet afgedwongen kan worden. Het gevolg hiervan is 

dat er een kloof bestaat tussen beleid en uitvoering (de Lange, e.a., 1997; Barrett & Fudge, 1981). 

 

Doorwerking van strategisch beleid is een veel besproken onderwerp in de Nederlandse en internationale 

literatuur (getuige bijvoorbeeld oplage nummer 24 uit 1997 van het tijdschrift Environment & Planning welke 

geheel gerelateerd is aan de problematiek rond de doorwerking van strategisch beleid in de Nederlandse 

ruimtelijke ordening). Tot op heden is er nog geen oplossing gegeven voor het verminderen van de 

implementatiekloof.  

 

Verdaas & de Haas (2003) merken op dat de laatste jaren een tendens is waar te nemen richting ‘visiegericht’ 

werken. Daarbij wordt er een explicietere koppeling gemaakt tussen visie en uitvoering. Het doel hiervan is tot 

een keuze van projecten te komen, die in hoge mate effectief zijn. De projecten die uitgevoerd worden dienen 

in hoge mate bij te dragen aan de doelstellingen uit de (structuur)visie. Door middel van deze (ruimtelijke) 

programmering wordt getracht de kloof tussen beleid en uitvoering te verkleinen (Bramley & Stewart, 1981; 

Verdaas & de Haas, 2003). Interessant is het daarom te onderzoeken of ruimtelijke programmering inderdaad 

in staat is de doorwerking van structuurvisies te verbeteren, omdat verondersteld kan worden dat de 

structuurvisie meer gebruikt wordt om tot een keuze in de uitvoering van projecten te komen. 

 

Bovendien wordt in dit onderzoek verondersteld dat ruimtelijke programmering bij uitstek geschikt is om de 

doorwerking van strategisch plan (structuurvisie) naar onderliggende plannen te verbeteren (projectplannen). 

Bramley & Stewart (1981) en Verdaas & de Haas (2003) benadrukken bijvoorbeeld de mogelijkheid om met 

programmering de link te leggen tussen de strategische lange termijnvisie en de dagelijkse praktijk. Hierdoor 

zou de vraag kunnen rijzen of ruimtelijke programmering het middel is om het gat tussen visie en uitvoering te 

dichten. Deze vraag wordt gesteld daar in dit onderzoek verwacht wordt dat door de nadruk op doelgericht 

handelen (vergroten van de effectiviteit van planning) de doorwerking van de structuurvisie zal verbeteren 

(Verdaas & de Haas, 2003). Verwacht wordt dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de structuurvisie als 

toetsingskader voor de effectiviteit van projectplannen, met als gevolg dat structuurvisie beter doorwerken. 

Over het verband tussen ruimtelijke programmering en doorwerking in hoofdstuk twee en paragraaf 4.1 en 

4.2 meer.   

 

In de volgende paragraaf wordt de hierboven geschetste invalshoek verder geproblematiseerd en wordt het 

probleem met betrekking tot de doorwerking van strategisch ruimtelijk beleid verder uitgewerkt. 

  

 

1.3  Probleemanalyse 

In paragraaf 1.2 is de context rond de problematiek geschetst. Op deze plek wordt vanuit die invalshoek 

verder ingegaan op de gevolgen voor de doorwerking van de structuurvisie. Voor een gedetailleerde 

uitwerking van doorwerking wordt er verwezen naar hoofdstuk drie in dit onderzoek. 

 

De doorwerking van structuurvisies vormt de invalshoek die centraal zal staan in dit onderzoek. De motivatie 

voor deze insteek is gelegen in het feit dat een goede doorwerking van strategisch beleid een vaak 

terugkerend en veel besproken onderwerp is in planologie, maar vrijwel zeer zelden wordt benaderd vanuit 
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mogelijkheden om tot een betere doorwerking te komen (methoden van het meten van doorwerking en 

theorieën over doorwerking is wel veel bekend). Daarbij wordt er veelal aandacht besteed aan het ex post 

meten van de doorwerking van strategische plannen, zonder daarbij expliciet oplossingen aan te dragen voor 

de oplossing van het probleem (Bressers, 1983; Coenen, 1998; de Lange, 1997). Anders dan het enkel 

analyseren van de doorwerking is het daarom interessant te onderzoeken of een instrument oplossing biedt 

voor de slechte doorwerking van strategisch beleid. Ruimtelijke programmering tracht te komen tot een zo 

effectief mogelijk pakket aan projecten voorafgaande de implementatie van ruimtelijk beleid. Hierdoor wordt 

verwacht dat de kloof tussen strategische planning en uitvoering (in de vorm van ruimtelijke projecten) wordt 

verkleind. Om tot een oordeel over effectiviteit te komen, wordt verwacht dat de structuurvisie vaker wordt 

gebruikt om hierop te ‘toetsen’. Daar komt bij dat ruimtelijke programmering overzichtelijk maakt welke 

middelen, projecten en doelstellingen binnen een gemeentelijke organisatie aanwezig zijn; efficiëntie. 

Zodoende wordt getracht tot een ontwikkeling van projecten te komen die optimaal effectief en efficiënt zijn. 

In dit onderzoek staat het streven naar effectiviteit van ruimtelijke programmering centraal. Daarbij zal de 

nadruk niet expliciet liggen op de invloed van ruimtelijke programmering op het efficiënt inzetten van 

middelen, daar dit qua omvang te groot is om in één studie te onderzoeken en dit (planologische) onderzoek 

zich niet richt op de financieel economische kant van planning.  

 

Samenvattend, voortvloeiend uit het streven van ruimtelijke programmering naar effectiviteit wordt in dit 

onderzoek onderzocht  of en hoe ruimtelijke programmering een bijdrage levert aan de doorwerking van 

structuurvisie naar projectplan. Hoe het probleem omtrent doorwerking van strategisch beleid precies 

omschreven kan worden, wordt hieronder uiteengezet. 

  

In paragraaf 1.2 is aangegeven dat de huidige organisatiestructuur van overheidslagen grote gevolgen heeft 

voor de coördinatie tussen de overheidslagen. Het gevolg waar dit onderzoek zich op richt is de slechte 

doorwerking van strategisch beleid; welke tracht tot een betere integratie en coördinatie te komen. Het 

gevolg is dat de gerealiseerde situaties vaak afwijken van hetgeen in het strategische beleid verondersteld is. 

Zoals Verdaas & de Haas (2003) aangeven komt dit probleem niet alleen tussen de overheidslagen voor. Het 

probleem van de slechte doorwerking van strategisch beleid komt tevens voor binnen één schaalniveau; het 

gemeentelijke schaalniveau. Er is aangegeven dat door vele sectoren beleid wordt opgesteld en de ruimtelijke 

ordening met strategische plannen tracht als integratiekader te fungeren. Met behulp van de strategische 

plannen wordt geprobeerd een samenhangend en integrerend kader voor toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen te bieden. Coördinatie is daarbij een steeds belangrijker wordend onderdeel in het huidige 

gefragmenteerde institutionele landschap (Salet & Thornley, 2007). Maar zoals Larsson (2006, pp. 96) 

aangeeft, is het een probleem “…to (integrate and) coordinate the spatial plans and activities between 

different sectors” (Larsson, 2006, pp.96). Met behulp van structuurvisie word een zekere mate van integratie 

nagestreefd. Daarbij wordt vastgelegd wat de doelstellingen zijn voor de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen. Echter, het grote probleem met structuurvisies, evenals met strategische plannen van de 

Rijksoverheid, is dat zij indicatief en globaal van karakter zijn. Het gevolg hiervan is dat zij moeilijk hanteerbaar 

zijn in de dagelijkse besluitvorming (de Lange, e.a., 1997). De dagelijkse besluitvorming is veelal 

gedetailleerder dan de op de lange-termijn gerichte structuurvisie, waardoor structuurvisie niet veel gebruikt 

worden en niet effectief zijn. 

 

Aansluitend op het bovenstaande zitten er “tussen de planologische wens en werkelijkheid plannen” (VROM-

raad, 2004, pp. 47). Zoals hierboven reeds kort aangegeven is het probleem dat er op gemeentelijk 

schaalniveau een kloof bestaat tussen beleidsplanning en beleidsuitvoering; tussen structuurvisie en 

uitvoering.. Barrett & Fudge spreken hierbij over de afstand tussen “policy and action” (1981). 

(Structuurvisies) zijn te globaal en indicatief van karakter om als referentiekader in de dagelijkse 

besluitvorming fungeren.  In de dagelijkse praktijk wordt door vele departementen hun eigen koers gevolgd 

zonder daarbij te realiseren dat zij niet bijdragen aan de bredere taakstelling van het ruimtelijke beleid van de 
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gemeente. Dit leidt er toe dat er in de dagelijkse praktijk van de ruimtelijke ordening binnen gemeenten vele 

plannen worden gemaakt, maar dat deze vervolgens te typeren zijn als “bureaulaplannen” (Coenen, 1998). 

Structuurvisies zouden bureauplannen genoemd kunnen worden, omdat na de planvorming er in de dagelijkse 

praktijk niet veel gebruik van wordt gemaakt. Verdaas & de Haas (2003) constateren dat door deze situatie 

een zekere mate van “visiemoeheid” binnen gemeenten is ontstaan. 

 

Met andere woorden: structuurvisies worden gemaakt om vervolgens niet expliciet een rol te spelen in de 

dagelijkse praktijk van de ruimtelijke planning. Dit komt doordat door de sectoren vaak wordt overgegaan tot 

de “waan van de dag” waarbij veelal ad hoc wordt gehandeld zonder daarbij te analyseren of de uitwerking 

van de structuurvisie in de dagelijkse praktijk projectplannen wel bijdraagt aan de structuurvisie (Verdaas & de 

Haas, 2003). De sectoren hebben alle hun eigen beleid en doelstellingen (Driessen, 1997). “…performance is a 

major problem in the relation between spatial planning and 'executive' sectoral policymaking. These sectors 

usually have their own planning procedures and, unlike spatial planning they also have means to implement 

measures” (Driessen, 1997, p.859). Hierdoor kan de nut en noodzaak van strategische plannen 

(structuurvisies) ter discussie worden gesteld. “…waarom al die moeite voor een visie als (…) vervolgens de 

brug naar de uitvoering niet kan” worden geslagen? (Verdaas & de Haas, 2003, p.3).  

 

“Onvoldoende doorwerking leidt ertoe dat de gerealiseerde ruimtelijke inrichting soms verregaand afwijkt van 

hetgeen in ruimtelijke plannen werd beoogd” (VROM-raad, 2001, pp. 34). Daar in de dagelijkse praktijk vaak 

niet “visiegericht” wordt gehandeld (Verdaas & de Haas, 2003). Wanneer blijkt dat de realiteit afwijkt van 

hetgeen in het beleid beoogd wordt, wordt daarmee tevens de legitimiteit van beleid aangetast (Aquina, 1993, 

p. 12). Immers, wat is het realiteitsgehalte en nut van structuurvisies wanneer blijkt dat de uiteindelijke 

uitwerking ervan verregaand van de structuurvisie afwijkt. Een eerste stap richting een vermindering van de 

discrepantie tussen wens en werkelijkheid en het nut van een structuurvisie zou het vergroten van de 

doorwerking tussen de structuurvisie en de daaropvolgende projectplannen kunnen zijn. Het verkleinen van 

de kloof tussen visie en uitwerking. 

 

Op nationaal schaalniveau is het hiervoor genoemde probleem, namelijk de (implementatie)kloof tussen visie 

en uitvoering is, voor het Ministerie van VROM aanleiding geweest om opdracht te geven een monitor te 

ontwerpen voor de Nota Ruimte. Deze monitor, Monitor Nota Ruimte,  richt zich “op de daadwerkelijke 

ruimtelijke ontwikkelingen en de doelbereiking van de in de Nota Ruimte omschreven doelstellingen” (Snellen, 

e.a., 2006, pp. 14). De Monitor Nota Ruimte is een instrument dat dient ter ondersteuning om gedurende het 

uitvoeringsproces de doelbereiking  van de Nota Ruimte in het oog te houden (Snellen, e.a., 2006, pp. 14). 

Zoals het Planbureau voor de Leefomgeving aangeeft, gaat het bij de Monitor Nota Ruimte om: 

“…  het tijdig aangeven van effecten van waarschijnlijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die mogelijk 

niet in lijn zijn met de doelen van de Nota Ruimte, zodat eventuele bijsturing van het beleid tijdig mogelijk is” 

(PBL, 2008, 13). Zoals hieruit blijkt willen het parlement en de regering, indien zij het nodig achten, het beleid 

tussentijds kunnen bijsturen, om zodoende van de Nota Ruimte afwijkende ontwikkelingen in de juiste richting 

om te buigen. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen inderdaad bijdragen 

aan het realiseren van de doelstellingen van de Nota Ruimte.  

 

Kanttekening bij de Monitor Nota Ruimte is dat pas in een laat stadium (wanneer ontwikkelingen reeds 

plaatsvinden) getracht wordt de effectief en efficiëntie te vergroten. Door het ingrijpen in de ruimtelijke 

ontwikkelingen (projecten) wordt geprobeerd de effectiviteit ten opzichte van de Nota Ruimte te vergroten. 

De doorwerking van de Nota Ruimte vindt hierdoor pas in een laat stadium plaats. Wanneer de Nota Ruimte in 

een eerder stadium doorwerkt, wordt er voorkomen dat projecten die gerealiseerd worden bijgestuurd 

dienen te worden.  
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Het probleem lijkt op deze manier niet bij de wortel te worden aangepakt. Immers, er vinden nog steeds 

ontwikkelingen plaats zonder dat daarbij (vooraf de implementatie) wordt bekeken of deze inderdaad 

bijdragen aan de doelstellingen van de Nota Ruimte. De kloof tussen wens en werkelijkheid blijft zo in stand. 

De potentie van ruimtelijke programmering is gelegen in het feit dat het de kloof tussen “policy & action” 

expliciet maakt en verkleind (Barret & Fudge, 1981); de kloof tussen structuurvisie en uitvoering. Voor de 

uitvoering van het beleid wordt geanalyseerd welke projecten bijdragen aan het realiseren van de 

doelstellingen van de structuurvisie. 

  

Kortom, het beleid met ruimtelijke neerslag is in Nederland verkokerd. Het gevolg hiervan is dat ieder 

beleidsveld zijn eigen doelen nastreeft, zonder daarbij de bredere doelstelling uit de structuurvisie van 

gemeenten na te streven. Structuurvisies trachten deze verkokering en het coördinatieprobleem te 

verminderen door een overkoepelend kader te bieden waaraan ruimtelijke projecten uit de verschillende 

beleidsvelden dienen bij te dragen. Als gevolg van het indicatieve en globale karakter zijn structuurvisies 

echter niet effectief waardoor de werkelijkheid vaak afwijkt van de structuurvisie; de doorwerking van 

structuurvisie is slecht. Met behulp van ruimtelijke programmering wordt getracht ‘visiegericht’ te werken en 

de implementatiekloof te verkleinen. Daarbij is onduidelijk of ruimtelijke programmering deze belofte 

waarmaakt. 

 

In deze paragraaf is uiteengezet en verantwoord wat het probleem is waarop dit onderzoek zich richt. Wat de 

exacte vragen zijn die in dit onderzoek beantwoord zullen worden, wordt in paragraaf 1.5 aangegeven. 

Allereerst zal in de volgende paragraaf de relevantie van dit onderzoek worden geschetst.  

 

 

1.4 Relevantie 

Alvorens over te gaan tot het presenteren van de centrale vraagstelling zal er op deze plek worden 

aangegeven waarom dit onderzoek zowel maatschappelijk als wetenschappelijk relevant is. In welke mate is 

deze studie anders dan andere onderzoeken naar doorwerking van beleid. Veelal heeft dit ook te maken met 

persoonlijke voorkeur, immers niet alles met betrekking tot één onderwerp kan in één onderzoek onderzocht 

worden. 

 

1.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek blijkt de volgende punten: 

 

Er zijn reeds onderzoeken uitgevoerd waarin het probleem van de doorwerking van strategisch beleid centraal 

stelden. Opvallend is dat vele onderzoeken zich concentreren op de doorwerking van nationaal strategisch 

beleid in provinciaal en lokaal beleid; ‘top-down’ doorwerking tussen overheidslagen. Daarbij draait het vaak 

om de vraag in hoeverre het strategisch ruimtelijke beleid van de Rijksoverheid (of provincie) effectief is 

geweest (zie hiervoor bijvoorbeeld de onderzoeken van Needham, et. al, 1997; de Lange, et al, 1997; Berke & 

French, 1994) . Met andere woorden, handelen de lagere overheden zoals zij volgens het strategische beleid 

(bijvoorbeeld de Nota Ruimte) van de Rijksoverheid horen te handelen en is dit het gevolg van de effectiviteit 

van het strategische plan? Echter zijn er enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld de onderzoeken van Wallagh 

(1994) en Coenen (1998). Wallagh (1994) onderzoek behandelt de doorwerking van de structuurplanning in 

Amsterdam en Coenen (1998) onderzoekt de doorwerking van gemeentelijke strategische milieubeleid in de 

dagelijkse besluitvorming (“van plannen alleen wordt het milieu niet schoner, maar het gaat om een betere 

milieubesluitvorming” (Coenen, 1998, p.3)). Van Damme et. al. (1997) zijn onderzoek naar doorwerking 

(performance) is tevens uitgevoerd op het gemeentelijke schaalniveau, maar onderzocht de doorwerking van 

bestemmingsplannen, welke een bindend karakter hebben in tegenstelling tot structuurvisies. Daarentegen 

wordt in dit onderzoek de doorwerking van strategische planning binnen één schaalniveau onderzocht. De 

doorwerking van de gemeentelijke structuurvisie in de besluitvorming van (op de structuurvisie volgende) 
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projecten. Hierdoor heeft het onderzoek een andere insteek dan de meest ‘gangbare’ studies naar 

doorwerking. De doorwerking van rijksbeleid is door het globale (en indicatieve) karakter vaak slecht. Dit 

onderzoek zal inzicht geven in de doorwerking van strategisch beleid op gemeentelijk schaalniveau. Het 

verschil in schaalniveau tussen visie en uitvoering is binnen één schaalniveau kleiner dan het verschil in 

schaalniveau tussen Rijksbeleid en de uitvoering (op gemeentelijk schaalniveau). Is hierdoor de doorwerking 

beter? 

 

Hier wordt aan toegevoegd dat in dit onderzoek niet alleen een oordeel over de mate van doorwerking zal 

worden gegeven. Vele studies stoppen nadat een antwoord is gegeven op de vraag in hoeverre en waarom 

het strategische plan heeft doorgewerkt (Coenen, 1998; Wallagh, 1994; de Lange, e.a., 1997; Driessen, 1997) 

of hebben een zeer methodologische ondertoon waarbij een antwoord wordt gezocht hoe doorwerking het 

beste benaderd dient te worden (Faludi, 2000; Mastop & Faludi, 1997; Mastop & Needham, 1997; Alterman & 

Hill, 1978). Hiermee wordt echter niet geïmpliceerd dat deze onderzoeken van weinig nut zijn. In tegendeel, 

Mastop & Needham (1997) geven aan dat onderzoek naar doorwerking noodzakelijk is om nieuwe inzichten 

en mogelijke oplossingen voor het probleem aan te dragen. Op dit punt sluit dit onderzoek sluit aan bij twee 

van Mastop’s (1997, p.809) aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar het “implementation gap”. 1) “The 

basic academic approach: one could try to explain the phenomenon. Which are the variables that account for 

the fact that time and again one has to conclude that the implementation gap is endemic? This requires 

empirical research.” Daarnaast sluit dit onderzoek aan bij Mastop’s (1997, 809) tweede punt, namelijk de 

verfijning en aanpassing van de theorieën over doorwerking van strategisch beleid. (2) “Another academic 

approach: one could scrutinise the current theories. Perhaps our theories, that is, (our) research designs and 

evaluation schemes, are too crude to deal adequately with the intricate complexities of policy formation and 

application in the real world.” Uiteindelijk zal dit onderzoek tevens tot nieuwe inzichten komen over de 

theorieën van doorwerking.  

 

Daarnaast komt dit onderzoek tegemoet aan hetgeen Mastop & Needham (1997) stellen. In dit onderzoek 

wordt de doorwerking niet alleen gemeten en verklaard (met behulp van factoren). Tevens wordt onderzocht 

in hoeverre ruimtelijke programmering als oplossing voor de implementatie-kloof kan worden gezien. Verdaas 

& de Haas (2003) stellen immers dat ruimtelijke programmering  als doel heeft strategische planning 

effectiever te maken door een brug te slaan tussen de lange termijn en de dagelijkse besluitvorming. Het gaat 

daarbij een stap verder dan eerdere onderzoeken en kan leiden tot nieuwe inzichten over het verkleinen van 

de kloof (deels vertoond dit overlap met de maatschappelijke relevantie).  

 

Een laatste punt is dat (ruimtelijke) programmering een vrij onderbelicht onderwerp is in de hedendaagse 

wetenschappelijke literatuur. Er is niet veel onderzoek gedaan naar (ruimtelijke) programmering en er is dan 

ook niet veel over geschreven. De aanwezige literatuur (en theorie) over programmering is vaak sterk 

economisch gericht en wiskundig van karakter (zie hiervoor bijvoorbeeld Gass, 1964). Met name tijdens de 

wederopbouw van het Amerikaanse ministerie van defensie in de na-oorlogse periode rond 1950 is de 

aandacht voor programmering groot, zo geven Schwarz (1977), Gass (1964) en Dantzig (1968) aan. De meer 

actuele, maar weinige, aandacht die wordt geschonken aan programmering is enerzijds vrij elementair van 

karakter; zoals in de beleidsmatige literatuur (Hoogerwerf, 1978; Hoogerwerf & Herweijer, 2003; van de Graaf 

& Hoppe, 1992; Roes, 1978; Rosenthal, e.a., 1996). Daarbij wordt er vaak zeer kort aandacht besteed aan 

programmering en wordt er alleen zeer kort aangegeven ‘wat programmering is’. Anderzijds is de benadering 

sterk mathematisch. De discussies gaan hierbij over wiskundige modellen zonder dat uitspraken worden 

gestaafd met daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek (Gass, 1964; Dantzig, 1963). Tevens zijn deze 

theorieën in dit onderzoek onbruikbaar. Doelstellingen uit de structuurvisie zijn veelal niet te kwantificeren, 

omdat deze te abstract zijn (zo zal verderop blijken). 
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In de (overwegend verhalende) literatuur wordt gesproken over ‘lineaire programmering’. Gedurende het 

uitvoeren van dit onderzoek is er geen literatuur gevonden die programmering verbindt aan ruimtelijke 

planning. Echter is de essentie van programmeren hetzelfde gebleven, namelijk een optimaliseringvraagstuk. 

Hoe met beschikbare middelen zo effectief mogelijke resultaten behalen (Verdaas & de Haas, 2003). 

“Programming problems are concerned with the efficient use or allocation of limited resources to meet desired 

objects” (Gass, 1964, p. 3). Dit komt aan bod in hoofdstuk twee. Wat dit onderzoek toevoegt aan de 

wetenschap is dat tot een integratie van de vele verschillende invalshoeken van programmering wordt 

gekomen. Van hieruit zal niet alleen worden onderzocht en beschreven hoe programmering vorm krijgt in de 

ruimtelijke ordening. Tevens zal er onderzocht worden wat het effect van ruimtelijke programmeren is voor 

de doorwerking van structuurvisies. Leidt het inderdaad tot een effectievere besluitvorming rond de 

uitvoering van de structuurvisie? 

  

Voorgaand is de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek aangetoond. In de volgende paragraaf wordt 

de maatschappelijke relevantie behandeld. 

 

1.4.2 Maatschappelijke relevantie 

Een van de redenen waarom dit onderzoek maatschappelijk relevant is, is allereerst de betekenis van dit 

onderzoek voor de oplossing van de kloof tussen de structuurvisie en de uitvoering ervan. Zoals Aquina (1993) 

aangeeft wordt de legitimiteit van beleid (structuurvisie) aangetast wanneer de werkelijkheid afwijkt van het 

beoogde. Hierbij kan tevens het realiteitsgehalte van structuurvisies ter discussie worden gesteld, want wat is 

het nut (noodzaak) van een structuurvisie wanneer deze niet of nauwelijks gebruikten worden en de 

uitwerking niet overeenkomt met de structuurvisie? “Slechts weinig gemeentelijke beleidsmakers en 

bestuurders durven nut en noodzaak van het bezit van een (structuur)visie ter discussie te stellen… want … hoe 

zou anders richting moeten worden gegeven aan je eigen handelen en dat van derden” (Verdaas & de Haas, 

2003, p.3). Maar het schakelen tussen de abstracte lange termijn van de structuurvisie en de alledaagse 

praktijk wordt nog vaak als probleem gezien. Dit onderzoek onderzoekt deze problematische relatie tussen de 

abstracte en op de lange termijn gerichte structuurvisie en de concrete uitvoering in projecten in de dagelijkse 

praktijk. Door de doorwerking van de structuurvisie te onderzoeken zal duidelijk worden wat (naast 

voorgenoemde factoren) de knelpunten zijn voor de effectiviteit van structuurvisies. Vanuit (neo) 

institutionalistisch perspectief is de doorwerking van de structuurvisie afhankelijk van het handelen van 

actoren. De rationaliteit van het handelen van deze actoren is afhankelijk van de institutionele setting waarin 

zij zich bevinden. Het inzichtelijk maken van deze factoren kan bij gemeentelijke overheden leiden tot nieuwe 

inzichten waarmee de doorwerking (en legitimiteit) van de structuurvisie kan worden verbeterd.  

 

Vanuit neo-institutionalistisch oogpunt levert dit onderzoek een bijdrage aan de theorie over het 

doorwerkingsvraagstuk en de invloed van ruimtelijke programmering hierop. Er wordt inzicht verschaft in de 

factoren die ten grondslag (kunnen) liggen aan de doorwerking van structuurvisies. Tevens wordt inzicht 

verschaft in de effecten van ruimtelijke programmering op de doorwerking. Dit onderzoek biedt hiermee 

aanknopingspunten voor een verbetering van de effectiviteit van structuurvisies. Bovendien is aangegeven dat 

gemeenten met behulp van ruimtelijke programmering bovenstaande probleem proberen te verminderen. 

Echter is nog niet onderzocht of ruimtelijke programmering inderdaad leidt tot een hogere effectiviteit van de 

structuurvisie. Uit dit onderzoek zal blijken of ruimtelijke programmering tot gevolg heeft dat de uitvoering 

van de structuurvisie effectiever is; of de nut en noodzaak van de structuurvisie wordt vergroot. De resultaten 

uit het onderzoek bieden nieuwe inzichten over het effect van ruimtelijke programmering op de doorwerking 

van de structuurvisie.  

 

In deze paragraaf is de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek behandeld. De 

volgende paragraaf presenteert de doelstelling en centrale vraagstelling van het onderzoek. Daarbij zal tevens 

expliciet aandacht worden geschonken aan de verscheidene afbakeningen. 
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1.5  Doelstelling, centrale vraagstelling en afbakening 

Mede naar aanleiding van de problematiek in paragraaf 1.2 en 1.3 kan de doelstelling van dit onderzoek als 

volgt worden geformuleerd: verdiepen van het inzicht in ruimtelijke programmering en de doorwerking van 

structuurvisies en verdiepen van het inzicht in de betekenis van ruimtelijke programmering voor de 

doorwerking van  structuurvisies in de besluitvorming volgend op structuurvisies. 

 

De doelstelling is daarbij tweezijdig. Allereerst het verdiepen van het inzicht in programmering van ruimtelijk 

beleid. In de hedendaagse literatuur is dit een vrij onderbelicht thema. Zoals, eerder aangegeven en verderop 

in dit onderzoek zal blijken, heeft ruimtelijke programmering grote potentie om de doorwerking van 

strategisch beleid uit de structuurvisie te verbeteren. In grote mate hangt dit samen met de nadruk van 

ruimtelijke programmering op effectiviteit (zie hiervoor hoofdstuk twee). Doorwerking van strategisch beleid 

is in de ruimtelijke ordening een veelbesproken probleem (zie paragraaf 1.3 en 1.4). Het onderzoek dat 

gedaan wordt naar de doorwerking van beleid komt veelal niet verder dan een analyse van de mate van 

doorwerking. Onderzoek naar mogelijke factoren die kunnen bijdragen aan doorwerking is een vrij 

onderbelicht thema. Vandaar dat het tweede deel van de doelstelling bestaat uit het verdiepen van het inzicht 

naar de betekenis van ruimtelijke programmering voor de doorwerking van structuurvisies. 

 

Dit heeft geleid tot de volgende centrale vraagstelling: 

 

In welke mate werkt in de gemeenten Hengelo en Zwolle woningbouwbeleid uit structuurvisies door in 

projectplannen? 

 

en… 

 

in hoeverre heeft ruimtelijke programmering bijgedragen aan deze mate van doorwerking? 

 

Bij het beantwoorden van deze vraag is enige afbakening noodzakelijk. Een eerste afbakening is reeds gegeven 

in de vraagstelling zelf. Namelijk de type plannen waarop doorwerking in dit onderzoek betrekking heeft, dit 

zijn structuurvisie en nachfolgende projectplannen. De motivering hiervoor is gelegen in het feit dat ruimtelijk 

programmeren op gemeentelijk schaalniveau plaatsvindt en het de langetermijnplanning verbindt met de 

dagelijkse praktijk; het is de expliciete uitwerking van de structuurvisie.  

 

Een tweede afbakening betreft de onderzoekspopulatie. Alle gemeenten die ruimtelijke programmering 

hanteren kunnen tot de onderzoekspopulatie worden gerekend. Bovendien zullen de resultaten uit het 

onderzoek context-afhankelijk zijn (hiervoor wordt er verwezen naar paragraaf 4.1) Echter, is het onmogelijk 

om het onderzoek “populatiebreed” uit te voeren in het beperkte tijdsbestek. Daardoor is er gekozen om de 

hoofdvraag te beantwoorden op basis van een onderzoek naar twee gemeenten. Daarbinnen is het onderzoek 

verder afgebakend door binnen iedere gemeente één projectplan te onderzoeken. De gemeenten die 

geselecteerd zijn, zijn Zwolle en Hengelo Overijssel met respectievelijk de plannen Schaepman en Lange 

Wemen. De exacte verantwoording voor deze twee gemeenten inclusief de verantwoording voor de 

projectplannen komen aan bod in paragraaf 4.1. 

 

Een laatste noodzakelijke afbakening betreft het type beleid waarop het onderzoek zicht richt. In dit 

onderzoek zal de doorwerking van woningbouwbeleid worden onderzocht. Ook deze afbakening komt voort 

uit de contextafhankelijkheid van de resultaten van het onderzoek. De context van woningbouw kan en zal 

(naar verwachting) geheel anders zijn dan bijvoorbeeld infrastructuur. Het vergelijken van resultaten tussen 

twee verschillende beleidstypen zal daardoor onmogelijk zijn. Er is voor woningbouw gekozen daar verwacht 

wordt dat door het kwantitatieve karakter van woningbouwbeleid er een sterker verband bestaat tussen 
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ruimtelijke programmering en doorwerking (dan bijvoorbeeld infrastructuur of groen welke zich naar 

verwachting moeilijker laten kwantificeren en programmeren).  

 

De subvragen die zijn gebruikt om antwoord te geven op de centrale vraagstelling komen aan bod in de 

volgende paragraaf. 

 

1.6 Subvragen 

De hoofdvraag waarop dit onderzoek antwoord zal geven in hoofdstuk zes is verder geoperationaliseerd met 

onderstaande subvragen. Deze subvragen hebben gedurende het onderzoek als leidraad gefungeerd en 

hebben als hulpmiddel gediend om afsluitende dit onderzoek een antwoord te formuleren op de centrale 

vraagstelling van dit onderzoek. Om in het onderzoek een heldere en gestructureerde werkwijze te hanteren 

zijn de subvragen ‘chronologisch’ geordend. De subvragen zijn achtereenvolgens: 

 

1. Wat is de meest geschikte methode om de doorwerking van woningbouwbeleid van structuurvisies in 

de projectplannen volgend op de structuurvisie te analyseren? 

Alvorens het empirische onderzoek uit te voeren is het van belang te onderzoeken wat de meest 

geschikte methode is om de doorwerking van indicatief strategisch beleid (de structuurvisie) te 

meten. Daarbij zal blijken dat het analyseren van de effectiviteit van een indicatief strategisch plan 

een geheel andere aanpak vereist dan het analyseren van de effectiviteit van een bindend plan. 

Hierbij is het tevens van belang een antwoord te krijgen op de vraag met behulp van welke criteria de 

doorwerking van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie te beoordelen is.  

 

2. Hoe scoren de onderscheiden beoordelingscriteria in de cases Lange Wemen en Schaepman? 

Het antwoord op voorgaande subvraag is uitgangspunt geweest om tijdens het empirische onderzoek 

te onderzoeken in welke mate er sprake is van doorwerking. Alvorens over te gaan tot het 

onderzoeken van de invloed van ruimtelijke programmering op de doorwerking is het van belang te 

weten in hoeverre de structuurvisie heeft doorgewerkt in de betreffende projectplannen. Met behulp 

van de beoordelingscriteria zal er tijdens het empirische onderzoek een antwoord worden verkregen 

op deze subvraag. Van daaruit wordt er een oordeel gegeven over de doorwerking. Daarbij zal niet 

ingegaan worden op het effect van ruimtelijke programmering op deze mate van doorwerking. 

 

3. In hoeverre is ruimtelijke programmering van invloed geweest op de scores van de 

beoordelingscriteria? 

De laatste subvraag die van belang is voor het beantwoorden van de hoofdvraag is in hoeverre de 

gevonden mate van doorwerking het gevolg is van ruimtelijke programmering. In dit onderzoek 

wordt verondersteld dat ruimtelijke programmering, door de nadruk op effectief handelen, positief 

zal bijdragen aan de doorwerking van het woningbouwbeleid in het project Lange Wemen en 

Schaepman (zie hiervoor paragraaf 4.1 en 4.2). Deze subvraag dient ervoor om deze veronderstelling 

te bevestigen of niet. 

 

Deze paragraaf heeft de subvragen van dit onderzoek behandeld. Deze subvragen kennen een ondergeschikte 

positie ten opzichte van de centrale vraag van het onderzoek. In dit onderzoek wordt impliciet antwoord 

gegeven op de subvragen. Echter zullen de antwoorden op deze subvragen in het laatste hoofdstuk expliciet 

worden beantwoord, waarbij de antwoorden per deelvraag zullen worden gepresenteerd. Een verdere 

afbakening van het onderzoek wordt gedaan in de volgende paragraaf. Hierin wordt weergegeven van welk 

type analyse er gedurende het onderzoek gebruik is gemaakt. 
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1.7 Een (neo-) institutionele analyse  

De basis van het voorliggende onderzoek wordt gevormd door een institutionele analyse naar de doorwerking 

van structuurvisies. Op deze plek zal deze basis kort worden beargumenteerd. De theorie omtrent klassieke 

organisatietheorie gaat er vanuit dat iedere actor in staat is volledig rationeel te handelen. Bovendien wordt 

de context waarin actoren handelen niet als relevant beschouwd (Simon, 1955, p.1). Alle actoren zijn in staat 

keuzemogelijkheden voor hun handelen volledig te overzien en in staat goede afwegingen hiertussen te 

maken (Simon, 1955). Dit onderzoek behandelt het probleem van de slechte doorwerking van structuurvisies; 

welke als kader fungeert voor het handelen van actoren in de dagelijkse praktijk. Wanneer het handelen van 

de actoren in dit onderzoek bezien wordt vanuit de klassieke opvatting wordt verondersteld dat zij vrij zijn om 

te handelen. Echter wordt het handelen van de actoren beperkt door formele en informele regels. Hun 

handelen dient plaats te vinden binnen de grenzen van de structuurvisie. Als reactie op de klassieke 

organisatietheorie kwamen March & Olsen (1984) met een alternatief. Zij gaven aan dat het handelen van 

actoren nooit geheel rationeel is, maar wordt bepaald door verschillende factoren in de context van het 

handelen. Deze stroming wordt  ook wel neo-institutionalisme genoemd. Deze stroming houdt in dat het 

gedrag van actoren “ embedded” is in en afhankelijk is van de institutionele setting waarin de actor zich 

bevindt (Steunenberg, e.a., 1996). Over de invulling van het begrip instituties bestaat nog veel onduidelijkheid. 

“Het wordt vaak gelijk gesteld aan het even vage begrip (informele en formele) regels” (Steunenberg e.a., 

(1996). Verder merkt hij op dat een institutie veel verschijnselen bevat, onder meer: “internationale regimes, 

wet- en regelgevingssystemen, inrichting van staat en openbaar bestuur, organisatie-gegevenheden 

(structuren, praktijken), bestuurlijke en administratieve routines, gedragsrepertoires, tradities en culturen.” 

Voor dit onderzoek betekent dit het volgende: het onderzoek vindt plaats binnen de institutionele setting van 

de lokale overheid. Waarbij de structuurvisie tevens als institutie kan worden gezien. De actoren trachten zo 

rationeel mogelijk te handelen, echter worden hun gedragingen beperkt door de institutie waarbinnen zij 

opereren; de gemeentelijke institutie en de structuurvisie als institutie. Simon (1991) merkt op dat er in deze 

situatie sprake is van ‘bounded rationality’. Individuen proberen zo rationeel mogelijk te handelen, maar 

worden hierbij belemmerd door de institutionele context waarin zij zich bevinden. In dit onderzoek moet 

hierbij gedacht worden aan de financiële capaciteit die grenzen stelt aan mogelijkheden, de (in)formele regels 

van het handelen in de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke besluitvorming of de kaders van de 

structuurvisie welke grenzen stelt aan het rationeel handelen (!). 

Het goed beantwoorden van de centrale vraagstelling van dit onderzoek is lastig zonder daarbij rekening te 

houden met werking van instituties. Wanneer een antwoord wordt gegeven vanuit de klassieke benadering 

wordt er geen rekening gehouden met de invloed van instituties. De mate waarin de structuurvisie doorwerkt 

(en de invloed van ruimtelijke programmering hierop) is dan volledig het gevolg van het rationele handelen 

van de actor. Het handelen van de actor is immers geheel rationeel en er zijn geen ‘instituties’ die van invloed 

zijn geweest op de conclusie. Door het onderzoek uit te voeren vanuit een institutioneel perspectief is er een 

vollediger antwoord te geven op de centrale vraagstelling. De doorwerking van de structuurvisie wordt vanuit 

deze benadering mede verklaard vanuit de invloed van de institutionele context (de ‘regels’ waaraan de 

gedragingen van de actoren zijn gebonden).  

 

 

1.8  Leeswijzer en opzet  

Het voor u liggende rapport kan in twee delen worden ingedeeld. Het eerste deel bestaat uit de rapportage 

van het theoretische gedeelte van het onderzoek. Het theoretische deel bestaat uit de hoofdstukken twee en 

drie. De twee kernbegrippen van dit onderzoek zijn doorwerking en ruimtelijke programmering.  

Hoofdstuk twee bevat een verdieping rond het thema ruimtelijke programmering. In dit hoofdstuk zal er 

onder andere aandacht worden geschonken aan de geschiedenis van programmering, achterliggende 

motieven van ruimtelijke programmering, de plaats van (ruimtelijke) programmering in het beleidsproces. 

Hoofdstuk twee is daarmee niet alleen een theoretische uiteenzetting van (ruimtelijke) programmering, maar 

heeft tijdens het onderzoek een zeer belangrijke rol als ‘denkkader’ vervult; vandaar ‘verdieping’ in de titel 
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van het hoofdstuk. Het schrijven van dit hoofdstuk heeft ervoor gezorgd dat de onderzoeker gaandeweg meer 

grip heeft gekregen op het begrip ruimtelijke programmering .  

 

Het derde hoofdstuk van dit onderzoek presenteert de resultaten uit het theoretische onderzoek naar 

doorwerking. Daarbij zal blijken dat er in de literatuur vele verschillende invullingen worden gegeven aan 

doorwerking en er als gevolg hiervan verschillende manieren zijn om doorwerking te analyseren. Er zal blijken 

dat het analyseren van doorwerking van structuurvisies een uiterst complexe opgave is en er niet volstaan kan 

worden met het veronderstellen van causale relaties. 

 

Het tweede deel van het rapport bestaat uit de verslaglegging van het empirische onderzoek. De 

hoofdstukken vier en vijf behoren bij dit deel. In hoofdstuk vier wordt de gehanteerde theorie over 

doorwerking geoperationaliseerd en bevat dit hoofdstuk het analyseschema waarmee de verkregen 

informatie is gemeten, gewogen en beoordeeld. Tevens worden er in dit hoofdstuk voorwaarden 

gepresenteerd waaraan de cases en respondenten (onderzoekseenheden) dienen te voldoen. Als laatste moet 

opgemerkt worden dat in dit hoofdstuk beargumenteerd wordt aangegeven met behulp van welke 

onderzoeksmethoden de informatie zal worden verkregen. Vervolgens zal hoofdstuk vijf de resultaten van het 

empirische onderzoek presenteren. Hieruit zal blijken dat de resultaten verrassend anders zijn dan verwacht 

werd in dit onderzoek. 

 

Afsluitende dit rapport zal er in hoofdstuk zes antwoord worden gegeven op de in paragraaf 1.5 

gepresenteerde centrale vraagstelling. In hoofdstuk zeven zal een slotbeschouwing worden gegeven over de 

nut en noodzaak van structuurvisies in de ruimtelijke ordening. Voorafgaande het beantwoorden van de 

centrale vraagstelling zullen in dit hoofdstuk zes de antwoorden op de subvragen expliciet worden gemaakt. 

 

In dit hoofdstuk is de probleemanalyse, relevantie en centrale vraagstelling van het onderzoek behandeld. Het 

volgende hoofdstuk is het begin van het theoretische gedeelte van dit onderzoek. In het volgende hoofdstuk 

zal er diep ingegaan worden op de literatuur rond ruimtelijke programmering en zal ruimtelijke 

programmering gepositioneerd worden ten opzichte van het beleidsproces alsmede de verschillende 

planvormen in de ruimtelijke ordening. 
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2  Ruimtelijke programmering: verdieping en plaatsbepaling 
 

 

2.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is (de context) van het probleem geschetst waarop dit onderzoek zich concentreert en 

is de centrale vraagstelling gepresenteerd. Tevens is de werkdefinitie van het begrip ruimtelijke 

programmering gepresenteerd. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het begrip ruimtelijke 

programmering. Daarbij zal met behulp van de wetenschappelijke literatuur worden uiteengezet wat er reeds 

bekend is over dit onderwerp. Er zal blijken dat er in de literatuur vele verschillende invullingen aan het begrip 

worden gegeven. In dit hoofdstuk zal er gekomen worden tot een zekere integratie van deze verschillende 

invullingen om van hieruit onder andere de werkdefinitie verder uit te werken, waarbij tot een zekere mate 

van integratie van de aanwezige literatuur zal worden gekomen. Daarbij wordt er aandacht besteed aan de 

eigenschappen en doelstellingen van ruimtelijke programmering alsmede de positie van ruimtelijke 

programmering ten opzichte van ‘de plannen’ en ‘het proces’.  

 

De werkdefinitie, zoals gepresenteerd in paragraaf 1.2, wordt in paragraaf 2.2 verder uitgewerkt. Vervolgens 

zal er aandacht worden besteden aan planvormen die in de literatuur worden onderscheiden (paragraaf 2.3) 

en de opzet en het verloop van beleidsprocessen (paragraaf 2.4). Van hieruit wordt de positie van ruimtelijke 

programmering ten opzichte van het beleidsproces en de planvormen onderscheiden (paragraaf 2.5). 

Vervolgens wordt in paragraaf 2.6 kort ingegaan op ‘het veranderende krachtenveld’ dat van invloed is op het 

beleidsproces en ruimtelijke programmering; deze paragraaf sluit daarmee aan op de in paragraaf 1.8 

behandelde institutionele analyse. Afsluitend wordt een korte afsluiting gegeven van hetgeen in dit hoofdstuk 

is gezegd (paragraaf 2.7). 

 

 

2.2 Een nadere beschouwing van ruimtelijke programmering 

 

2.2.1 Inleiding 

In paragraaf 1.1 is de werkdefinitie van ruimtelijke programmering gepresenteerd. Op deze plek zal dieper 

ingegaan worden op ruimtelijke programmering. Hiervoor is gekozen omdat, zoals reeds in paragraaf 1.1. 

aangegeven werd, er verschillen zijn waar te nemen tussen de definiëring en benadering van ruimtelijke 

programmering. In deze paragraaf zal met behulp van de wetenschappelijke literatuur het begrip ruimtelijke 

programmering verder worden uitgediept. Daarbij zal kort worden ingegaan op de geschiedenis en de 

verschillen in de benaderingen. Tevens zal ingegaan worden op de betekenis van ruimtelijke programmering 

voor de doorwerking van de structuurvisie. 

 

2.2.2  Eigenschappen en doelstellingen van ruimtelijke programmering 

In paragraaf 1.1 is de werkdefinitie van ‘ruimtelijke programmering’ gepresenteerd. Op deze plek zal dieper 

ingegaan worden op ruimtelijke programmering als instrument. Daarbij worden er een aantal eigenschappen 

en doelstellingen onderscheiden.  

 

Ruimtelijke programmering is in paragraaf 1.1 gedefinieerd als: een cyclisch integraal monitoringsinstrument, 

welke dient voor een zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van de structuurvisie. 
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De reden waarom er een werkdefinitie is opgesteld is omdat in de literatuur vele verschillende invalshoeken 

voor programmering worden gehanteerd. Enerzijds wordt er veel nadruk gelegd op efficiëntie waarbij de 

nadruk ligt op de financiële mogelijkheid van overheidsorganisaties; bijvoorbeeld ‘program planning budgeting 

system’ (PPBS) (zie hiervoor bijvoorbeeld Schwarz, 1977). Deze nadruk op financiële middelen wordt vooral 

teruggevonden in de oudere literatuur, grofweg de jaren voor 1980. Echter is dit niet verrassend, omdat de 

oorsprong van programmering gelegen is in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog 

had het Ministerie van Defensie in de Verenigde Staten het doel om ‘defensie’ weder op te bouwen en te 

versterken (doelstelling). Echter, schoot de financiële capaciteit van het ministerie tekort om alle projecten die 

voor het bereiken van de strategische doelstelling nodig waren, uit te voeren. Met andere woorden de keuzes 

werden beperkt door de financiële capaciteit. Er moest selectief worden ingezet op welke projecten werden 

uitgevoerd. Met behulp van PPBS trachtte men te komen tot keuzes, op basis van efficiëntie en effectiviteit, 

over de uit te voeren projecten. Alleen die projecten werden uitgevoerd die het meest rendabel waren en 

relatief bezien veel bijdroegen aan het versterken van de Amerikaanse defensie (Dantzig & Thapa, 2003). 

“PPBS is een continu proces om de relaties te verbeteren tussen het te bereiken objectief, de diverse mogelijke 

beslissingen, de te voeren acties en de kosten en opbrengsten daarvan” (Waterbley, 2006 p.374). Echter faalde 

deze vorm van programmering, omdat er gaandeweg teveel nadruk kwam te liggen op de allocatie van 

financiën. Deels had dit te maken met de sterk mathematische insteek van het programmeren. Veelal werden 

er ingewikkelde computerprogramma’s ontwikkeld waarop de programmering (financieel) plaatsvond. 

Getuige bijvoorbeeld de oprichting van SCOOP (Scientific Computation of Optimum Programs), welke 

verantwoordelijk was voor het creëren van programmeringapplicaties voor de Amerikaanse overheid (Dantzig 

& Thapa, 2003, p.15). Effectiviteit ten opzichte van strategische doelstellingen was lastig, zo niet onmogelijk, 

te voorspellen met behulp van een mathematische benadering. Hierdoor kwam de nadruk steeds meer te 

liggen op de allocatie van financiën, zonder daarbij rekening te houden met effectiviteit. Het gevolg hiervan 

was dat de werkelijke uitwerking van het strategische beleid alleen op financiële keuzes betrekking had en 

ontwikkelingen niet aansloten bij het bereiken van de doelstellingen.  Met andere woorden, de link van 

programmeren met de lange termijn strategische planning verdween. “The simply fact is that they (de 

overheid) never did put P and PB together into an S that worked”… “PPBS was really pPBS, or perhaps more to 

the point, ppBS” (Mintzberg, 2000 p. 121-122). 

 

PPBS verdween van politieke agenda’s om vervolgens in verschillende verschijningsvormen en in andere 

benamingen terug te komen. Te denken valt aan “Dynamic programming” (Dreyfuse & Law, 1977), “Linear 

programming” (Dantzig & Thapa, 2003; Gass, 2003; Vanderbei, 2001). Echter behielden deze vormen 

programmering alle de sterk wiskundige en kwantitatieve benaderingen en het doel om financiën zo efficiënt 

mogelijk in te zetten. Maar ook bij deze vormen bleek het gebrek aan informatie over de effecten van het 

beleid (op het bereiken van de doelstellingen) het probleem. “Performance based budgetting” kan gezien 

worden als reactie op de tekortkomingen van de voorgaande benaderingen (van der Knaap, 2000). Bij deze 

vorm van programmering wordt niet alleen de vraag “hoeveel kost het” gesteld, maar wordt tevens expliciet 

aandacht besteed aan de vraag ‘wat willen we bereiken’ en ‘hoe gaan we dit bereiken’.  

 

“Performance budgets use statements of missions, goals and objectives to explain why the money is being 

spent…*It is a way to allocate+ resources to achieve specific objectives based on program goals and measured 

results… Performance budgeting differs from traditional approaches because it focuses on spending results 

rather than the money spent - on what the money buys rather than the amount that is made available” (Carter 

in Young (2003, p.12)). 

 

In tegenstelling tot de benaderingen met een sterke kwantitatieve insteek wordt in deze benadering de link 

tussen het plan en de uitvoering versterkt. Deze vorm van programmering heeft als doel financiële middelen 

op een manier te alloceren zodat bepaalde doelstellingen worden bereikt. Met het oog op dit onderzoek 

betekend dit het volgende: de beschikbare financiële middelen worden ingezet op die projecten die bijdragen 
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aan het realiseren van de doelstellingen uit de structuurvisie; het verkleinen van de kloof tussen plan en 

uitvoering. Bij het opstellen van de werkdefinitie is getracht tot een zekere mate van integratie van de 

voorgaande benaderingen te komen.  

 

In de werkdefinitie, die gehanteerd wordt in dit onderzoek, worden enkele eigenschappen en doelstellingen 

onderscheiden. In dit onderzoek worden de eigenschappen ‘cyclische monitoring’ en integraliteit 

onderscheiden. De doelstellingen die worden onderscheiden zijn efficiëntie en effectiviteit. Op deze plek zal 

dieper op deze eigenschappen en doelstellingen ingegaan worden. Het is van belang om daarbij op te merken 

dat de eigenschappen (en doelstellingen) niet wederzijds uitsluitend zijn, maar met elkaar samenhangen en 

overlap vertonen. Een voorbeeld ter verduidelijking: monitoring van gemeentelijk ruimtelijk strategisch beleid 

is, zo stellen Wong & Baker (2005) veelal vanzelfsprekend integraal van karakter daar strategisch ruimtelijk 

beleid (structuurvisie) al reeds integraal ís. Evenals beleidsprocessen kan het proces van ruimtelijke 

programmering evenmin als een lineair proces worden beschouwd. Planning is immers een cyclisch-iteratief 

proces (Spit & Zoete, 2005). 

 

Eigenschap één: cyclische monitoring 

Allereerst kan gesteld worden dat ruimtelijk programmeren gedefinieerd kan worden met behulp van de rol 

die het vervult in beleidsprocessen. Programmeren wordt veelal bezien als een instrument dat voor een 

continue stroom van informatie dient te zorgen. In de praktijk blijkt dat deze informatie, zo is tevens gebleken 

uit een verkennende ronde interviews, voornamelijk bestaat uit het overzichtelijk maken van de strategische 

doelstellingen, projecten en het continu inzichtelijk maken van de financiële capaciteit van gemeentelijke 

organisaties (zie onder andere Schwarz, 1977; Verdaas & de Haas, 2003). Monitoring is onafscheidelijk 

verbonden met programmering, zo stellen Bramley & Stewart (1981). Zij geven aan dat “local programmes are 

cash limited” en dit “highlighted the need for an effective monitoring system” (p.52). Het doel van monitoring 

is in beeld te brengen wat toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen (gaan) kosten en dit in verband te 

brengen met het “profile” van de lokale overheid; welke doelstellingen streeft men na met de structuurvisie. 

Met andere woorden, zij benadrukken de noodzaak tot het koppelen van financiële informatie met de 

implementatie van plannen (de uitvoering van de structuurvisie in de vorm van projecten). Op deze financiële 

kant van ruimtelijke programmering wordt in dit onderzoek niet dieper ingegaan, echter laat dit voorgaande 

wel zien dat er bij ruimtelijke programmering een belangrijke rol is weggelegd voor monitoring. Deze 

financiële zijde van ruimtelijke programmering is voor dit onderzoek niet zeer ‘belangrijk’. Er wordt verwacht 

dat de doorwerking van de structuurvisie is niet direct afhankelijk is van de financiële capaciteit van de 

gemeenten. Immers, ook met weinig financiële middelen kan de structuurvisie als referentiekader fungeren. 

 

Zoals eerder aangegeven verschillen de invullingen van (ruimtelijke) programmering in de theorie (en de 

praktijk). Echter wijst zowel de theorie impliciet op het continu overzichtelijk maken en evalueren van 

doelstellingen, projecten en daadwerkelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Anders dan een eenmalige evaluatie 

vooraf of achteraf de implementatie vindt er een continue evaluatie van financiële middelen en doelstellingen 

plaats. Bij de opvatting van continue evaluatie wordt in dit onderzoek aangesloten bij de inzichten van Seasons 

(2003, p.430) en Berke & Godschalk (2008) die aangeven dat er enerzijds een vorm van enkelvoudige evaluatie 

bestaat en anderzijds monitoring wat een vorm van continue evaluatie is. “Monitoring implies a continuous 

evaluation or assessment of activities in policies, programs, processes or plans. This involves the collection and 

interpretation of data on a regular basis” (Seasons, 2003, p. 430). Het monitorkarakter van ruimtelijke 

programmering wordt ook in de praktijk bevestigd door bijvoorbeeld De Laat (1998, pp. 110) die erop wijst dat 

de ruimtelijke programmering van de Gemeente Amsterdam een belangrijke rol vervult als monitor van het 

structuurplanbeleid; dragen de projecten die gerealiseerd (gaan) worden bij aan de bredere doelstelling(en) 

uit de structuurvisie. Wanneer blijkt dat projecten geen directe bijdrage leveren aan de doelstellingen van de 

structuurvisie is ingrijpen door de gemeente gewenst, in de vorm van het kiezen van nog te implementeren 

projecten die wel bijdragen of in mindere mate het bijsturen van projecten die op het moment gerealiseerd 
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worden; hierbij geldt de structuurvisie als kader (Verdaas & de Haas, 2003). Hierdoor wordt verwacht dat de 

doorwerking van de structuurvisie wordt verbeterd en de kloof tussen wens en werkeljkheid wordt verkleind.  

 

Hieruit is ook het cyclische karakter van ruimtelijke programmering als monitoringsinstrument af te leiden. Ter 

verduidelijking: ruimtelijke programmering is geen monitoringsinstrument om achteraf na voltooiing van een 

beleid eenmalig te evalueren of de doelstellingen van beleid gerealiseerd zijn, maar heeft als doel gedurende 

het gehele proces, zowel vooraf als tijdens en achteraf de implementatie van beleid, een doorlopend overzicht 

te creëren van doelstellingen, middelen en projecten om zodoende mogelijkheid te creëren projecten te kiezen 

die het meeste noodzakelijk zijn om aan de gestelde doelstellingen tegemoet te komen. Tevens is hierbij de 

koppeling met het ‘budgetteren’ relevant. De budgettering kent een cyclisch karakter. Veelal wordt per jaar 

bepaald hoeveel financiële middelen beschikbaar zijn voor de ruimtelijke projecten (Verdaas & de Haas, 2003; 

van der Knaap, 2000). Er dient (veelal) jaarlijks een nieuwe programmering van projecten gemaakt te worden. 

Monitoring dient hierbij als hulp om te bezien welke projecten reeds gerealiseerd zijn en ‘afvallen’ in het 

nieuwe programma én welke nieuwe initiatieven gecreëerd zijn (om ook deze te toetsen op het bijdragen aan 

de doelstellingen van de structuurvisie) (Verdaas & de Haas, 2003). 

 

Eigenschap twee: integraliteit  

Uit het voorgaande is gebleken dat ruimtelijke programmering een cyclisch (continu) monitoringsinstrument 

is. Als de hierboven vermelde werkdefinitie gehanteerd wordt, wordt ruimtelijke programmering echter tekort 

gedaan. Naast cyclische monitoring speelt integraliteit ook een belangrijke rol bij ruimtelijk programmeren om 

vanuit de integrale samenwerking een zo effectief mogelijk beleid te voeren. Ten eerste geeft ruimtelijke 

programmering als monitoringsinstrument een samenhangend beeld van beleid (met hun projecten en 

doelen) uit verschillende beleidsvelden met een ruimtelijke neerslag (Hoernig & Seasons, 2004, p.82). Ten 

tweede is integraliteit geen streven. Het is een automatisch uitvloeisel van ruimtelijke programmering. Het 

doel van ruimtelijke programmering is niet expliciet om een betere coördinatie en afstemming van beleid 

tussen verschillende beleidsvelden te realiseren. Echter, het gaat om de vraag welke bijdragen (in de vorm van 

projecten) vanuit verschillende beleidsvelden mogelijk zijn om bij te dragen aan de realiseren van de 

doelstellingen uit de structuurvisie (effectiviteit) (Verdaas & de Haas, 2003). Van de Graaf & Hoppe (1992) 

spreken hierbij over het koppelen van werkeenheden. Zoals in hoofdstuk één werd aangegeven werken 

verschillende beleidsvelden vaak afzonderlijk, zonder te realiseren in hoeverre hun projecten bijdragen aan de 

realisatie van de structuurvisie. Het realiseren van de doelstellingen van de structuurvisie krijgt een 

prominentere rol bij het programmeren. “Het gaat niet langer om de afstemming of coördinatie tussen de 

verschillende disciplines… maar om de vraag welke bijdragen vanuit de verschillende beleidsvelden nodig zijn 

om invulling te geven aan het programma” (Verdaas & de Haas, 2003, p. 9). Dit betekent dat de doelstellingen 

van de structuurvisie voorop staat en vanuit de verschillende beleidsvelden een bijdrage wordt verwacht aan 

het realiseren van deze doelstellingen. Hierdoor wordt getracht de kloof tussen de abstracte lange termijn en 

de (dagelijkse) uitvoering te verkleinen. Immers, er wordt invulling gegeven aan het realiseren van de 

doelstellingen uit de structuurvisie in de dagelijkse praktijk; een invulling in de vorm van projecten die 

bijdragen aan de uitvoering van de structuurvisie uit de verschillende beleidsvelden. 

 

Als gevolg van het integrale karakter is het maken van keuzen en het stellen van prioriteiten noodzakelijk 

(Verdaas & de Haas, 2003). Immers, díe projecten dienen te worden gekozen waarvan verwacht wordt dat 

deze het meeste bijdragen aan een effectief beleid. Hier moet aan toegevoegd worden dat de financiële 

capaciteit van gemeenten niet dermate toereikend zijn dat alle projecten met een ruimtelijke neerslag en die 

behoren bij de uitvoering van de structuurvisie uitgevoerd kunnen worden (van der Knaap, 2000; Dantzig & 

Thapa, 2003; Dreyfuse & Law, 1977). Hierdoor dient er selectief gehandeld te worden. Hierbij moet de 

kanttekening worden geplaatst dat volledige integratie van beleid onmogelijkheid is. Bij integrale 

beleidsprocessen zijn vele actoren met verschillende institutionele contexten en doelstellingen betrokken (zie 

hiervoor tevens paragraaf 1.7 en 2.6). Wanneer er zich tegenstrijdigheden voordoen, bijvoorbeeld twee 
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verschillende ontwikkelingen op één locatie, zal ten minste één van de  ‘tegenstrijdigheden’ niet tot uitvoer 

worden gebracht (of slechts deels) (Dekker, e.a., 1978, pp. 11-15). Hieruit is af te leiden dat de kans bestaat 

dat door de toename van het aantal beleidsveldafhankelijke belangen, plannen elkaar onderling gaan 

beconcurreren. Daar komt bij dat er tevens (sectorale) belangen zullen sneuvelen als gevolg van een tekort 

aan middelen. De financiële capaciteit van gemeentelijke organisaties is nooit dermate toereikend dat ieder 

project uitgevoerd kan worden (de Laat, 1998, p.111; van Gunsteren, 1976; Verdaas & de Haas, 2003). In 

relatie tot ruimtelijke programmering betekent dit dat er, met betrekking tot projecten, een zekere mate van 

prioritering plaats dient te vinden. Schaarse middelen dienen besteed te worden aan de projecten die de 

grootste bijdrage leveren aan de uitvoering van de doelstellingen van de structuurvisie; waarbij andere 

projecten wellicht worden uitgesteld of afgesteld. 

 

Ruimtelijke programmering is niet alleen als monitoringsinstrument te typeren, daar integraliteit een 

belangrijk kenmerk/uitvloeisel van ruimtelijke programmering is. Zodoende wordt ruimtelijke programmering 

getypeerd als een cyclisch integraal monitoringsinstrument. Naast voorgaande twee eigenschappen zijn er 

twee belangrijke doelstellingen van ruimtelijke programmering te onderscheiden. 

 

Doelstelling één: het streven naar een effectieve uitvoering van de structuurvisie 

In de inleiding is reeds gesteld dat programmering de schakel is tussen het strategische plan enerzijds en de 

uitvoering anderzijds en tracht te komen tot effectief beleid (Rosenthal, e.a., 1996). Effectiviteit dient niet 

verward te worden met efficiëntie, daar efficiency betrekking heeft op de verhouding tussen de kosten en 

baten van een bepaald criterium en deze als optimaal wordt beschouwd. Met effectiviteit wordt bedoelt: “de 

mate waarin een doel metterdaad wordt bereikt” (Aquina, 1993, p.12) of zoals in ’t Veld en Hoogerwerf (1978) 

stellen “als beleid bijdraagt tot het bereiken van zijn doel” is beleid effectief. Aan deze mate van effectiviteit, 

ook wel doeltreffendheid genoemd, wordt het succes van het openbaar bestuur afgeleid (Rosenthal, e.a., 

1996, p.27). In het kader van ruimtelijke programmering gaat het in eerste instantie niet om de vraag óf 

doelstellingen worden behaald, maar hoe doelstellingen met beschikbare middelen kunnen worden behaald 

(waardoor zoals hiervoor gesteld niet ingezet kan worden op alle projecten, maar selectief doch 

beargumenteerd tot een keuze van projecten gekomen moet worden).  

 

Het gevolg hiervan is dat met name de projecten worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn voor het realiseren 

van de doelstellingen uit de structuurvisie. Programmering kan getypeerd worden als een optimalisatie-

probleem. Programming problems are concerned with the efficient use or allocation of limited resources to 

meet desired objects (Gass, 1964, p.3). De doelstellingen van de structuurvisie gelden, meer als voorheen, als 

uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen. Van hieruit worden financiële middelen toegewezen aan 

projecten die het meest noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de structuurvisie te verwezenlijken. Als 

(simpel) voorbeeld: als de hoofddoelstelling van een gemeentelijke structuurvisie is ‘het vergroten van het 

aantal woningen’ zullen de middelen die voorhanden zijn ingezet worden op een project waarbij er een 

uitbreiding van het woningapparaat plaatsvindt. Er zullen in dit geval geen financiële middelen besteed 

worden aan een project waarbij er uitbreiding van het winkelapparaat is voorzien. Met het oog op de centrale 

vraagstelling van dit onderzoek wordt verwacht dat de uitvoering van de structuurvisie hierdoor effectiever zal 

verlopen. Verwacht wordt dat door de nadruk op effectiviteit in de dagelijkse praktijk de doorwerking van de 

structuurvisie in de dagelijkse praktijk zal verbeteren. Om tot de conclusie te komen of een projectplan 

effectief is, zal er gebruik moeten worden gemaakt van de structuurvisie. Bovendien kan hier aan toegevoegd 

worden dat verwacht kan worden dat de projecten die uitgevoerd worden in hoge mate effectief zijn. Het doel 

van programmering is immers het realiseren van projecten die in hoge mate effectief zijn. 

 

Doelstelling twee: het streven naar een zo efficiënt mogelijke inzet van financiële middelen 

Anders dan effectiviteit behelst, heeft efficiëntie betrekking op het bereiken van doelstellingen met een 

optimaal gebruik van middelen (Rosenthal, e.a., 1996, p.28).  “Een beleid is efficiënt als de verhouding tussen 
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kosten en baten gegeven een bepaald criterium optimaal is” (Aquina,1993, p.12). Toekomstige onzekerheden 

spelen een belangrijke rol (toekomstige ontwikkelingen buiten de invloedssfeer van de overheid liggen niet 

vast) en er kunnen zich onvoorziene middelenclaims voordoen (Daamen, 2005, p.32-34). Bij middelen moet in 

deze context niet alleen gedacht worden aan financiële middelen, maar kan tevens gedacht worden aan inzet 

van personeel, tijd en deskundigheid. Bij het inzetten van middelen spelen risico’s een belangrijke rol. Inzetten 

op risicovolle (toekomstige) ontwikkelingen kan tot gevolg hebben dat er een negatief gevolg optreed voor de 

efficiëntie van beleid, wanneer blijkt dat een grote inzet van middelen niet geleid heeft tot (het realiseren van) 

de gewenste doelstellingen (Daamen, 2005, p.33). Hieruit blijkt tevens de, eerder aangehaalde, overlap tussen 

de doelstellingen en eigenschappen). Deels hangt deze situatie van een inefficiënte inzet van middelen samen 

met effectiviteit. Als gevolg van een tekort aan (inzet van) middelen, kan verwacht worden dat beleid niet 

effectief is, daar bepaalde ontwikkelingen niet gerealiseerd kunnen worden door het tekort aan middelen. 

 

Echter, zoals blijkt uit de wetenschappelijke literatuur is efficiency, het toewijzen van financiën aan projecten, 

het oorspronkelijke doel van programmering. PPBS diende als doel te bepalen op welke beleidsmatige 

ingrepen financieel ingezet ging worden, om bepaalde doelstellingen te behalen (zie het begin van deze 

paragraaf). Het principe van efficiency geldt ook bij ruimtelijke programmering. Met het oog op de centrale 

vraagstelling kan het volgende worden opgemerkt. De uitvoering van de structuurvisie geschiedt door middel 

van projecten(plannen) (Faludi, 2000). Zoals eerder opgemerkt dienen gemeente selectief te zijn met 

betrekking tot het inzetten van de beschikbare middelen. Strategische planning wordt gekoppeld aan de 

budgettering (Mintzberg, 2000). Het handelen van de gemeentelijke overheid wordt beperkt door de 

financiële capaciteit van de gemeente; hoewel de doelstellingen van de structuurvisie formeel wel 

gerealiseerd dienen te worden. Dit betekent dat er geen financiën ‘verspild’ dienen te worden aan projecten 

die niet noodzakelijk zijn en niet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de structuurvisie. Een 

efficiënte inzet van middelen is daardoor noodzakelijk. Het gevolg hiervan is dat verwacht wordt dat de 

uitvoering van de structuurvisie effectiever wordt, doordat selectiever ingezet wordt (op de projecten die in 

hoge(re) mate bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen uit de structuurvisie). 

 

Het voorgaande leidt samengevat tot de volgende opsomming van eigenschappen en doelstellingen van 

ruimtelijke programmering: 

1. monitoring  

2. cyclisch 

3. integraal 

4. effectiviteit 

5. efficiëntie 

 

Als gevolg van de expliciete nadruk op effectiviteit en de koppeling tussen de dagelijkse praktijk en de 

abstracte lange termijn (structuurvisie) wordt verwacht dat de structuurvisie effectiever zal zijn in het 

besluitvormingsproces. 

 

2.2.3 Fasering van ruimtelijke programmering 

Uit subparagraaf 2.2.2 is af te leiden dat het proces van ruimtelijke programmering meerdere fases kent. Er 

kan gesteld worden dat, voordat er uiteindelijk tot uitvoering van een project wordt overgegaan, er nog twee 

andere fases te onderscheiden zijn. Deze subparagraaf richt zich daarmee op ruimtelijke programmering als 

proces. 

 

Vooraf moet daarbij de opmerking worden geplaatst dat deze fases niet strikt van elkaar gescheiden zijn en op 

elkaar volgen. Zoals in paragraaf 2.4 zal worden behandeld is een beleidsproces allerminst een lineair proces 

waarbij de verschillende deelprocessen (op deze plek fases genoemd) geen overlap vertonen. Hetzelfde geldt 

voor ruimtelijke programmering als proces. Als voorbeeld, tijdens de monitoring zal reeds verkregen 
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informatie al worden geëvalueerd. Het in dit onderzoek gemaakte onderscheid tussen de fases is enkel een 

analytisch onderscheid om helderheid te verschaffen over het proces omtrent ruimtelijke programmering.  

 

Fase één: monitoren 

Allereerst is dat de fase waarin gemonitord wordt. Doel van deze fase is een overzicht te creëren van beleid, 

doelstellingen, projecten en met name middelen.  

Monitoring is nooit een ‘stand-alone tool’ zoals Hoernig & Seasons aangeven (2004, pp.82). Wanneer 

resultaten uit de monitoringsfase zijn verkregen stopt het proces niet. De kennis verkregen door monitoren en 

de toepassing van deze kennis bij het kiezen van de gewenste ontwikkelingen is niet een logisch uitvloeisel van 

het proces. “Practicioners must consciously incorporate the results of monitoring into other processes, for 

example evaluation or other decision support systems…” (Hoernig & Seasons, 2004, pp. 82). Bovendien is 

monitoring onafscheidelijk verbonden met programmering (Bramley & Stewart, 1981, p. 51-53). Niet in de 

eerste plaats om een overzicht te verschaffen van de lopende projecten, maar vooral het inzichtelijk maken 

van de financiële middelen. Deze laten zich zeer precies voorspellen voor de uitvoering van een project. Het 

gevolg hiervan is dat tijdens de uitvoering van de (effectieve) projecten fluctuaties in de uitgaven optreden 

(waardoor de werkelijke kosten afwijken van de voorspelde). Dit kan gevolgen hebben voor de gehele 

programmering, omdat bijvoorbeeld de kosten niet goed zijn voorspeld en er niet genoeg capaciteit is 

projecten te realiseren (Bramley & Stewart, 1981). Projecten die voor die tijd wel in het programma waren 

opgenomen. 

 

Daarnaast dienen zich continu nieuwe projecten aan. Door middel van monitoring wordt hiervan een overzicht 

gecreëerd. Tevens dient te worden bepaald in hoeverre deze projecten bijdragen aan het realiseren van de 

doelstellingen uit de structuurvisie (Hoernig & Seasons, 2004). Van de projecten die reeds uitgevoerd worden, 

kan in de hierop volgende fase geëvalueerd worden of er nog aan de vereisten wordt gedaan en of bijsturing 

gewenst is (Snellen, e.a., 2006; Verdaas & de Haas, 2003). De volgende stap in het proces is een kritische 

evaluatie van de door de monitoring opgeleverde informatie. 

  

Fase twee: evalueren 

Alvorens te komen tot een ‘projectenpakket’ is het belangrijk een helder overzicht te hebben van de gegevens 

die hierbij nodig zijn. De bedoeling van de evaluatiefase is om een samenhangend en overzichtelijk beeld te 

geven van de verzamelde informatie in de monitoringsfase (en deze informatie te interpreteren) (Waterbley, 

2006, p.376). Bijvoorbeeld, een overzicht van de lopende projecten of geformuleerde doelstellingen om dit als 

basis te nemen om te komen tot een keuze voor uit te voeren projecten die het meest effectief (doelmatig) 

zijn met betrekking tot het realiseren van de doelstellingen van de structuurvisie. Kort gezegd, wordt de in de 

eerste fase verkregen informatie geanalyseerd (fase twee) om conclusies die hieruit voortkomen te gebruiken 

bij het maken van de keuzes (fase drie) (Waterbley, 2006, p.375-377). Concreet wil dit zeggen dat de projecten 

die overzichtelijk zijn gemaakt in de eerste fase met behulp van de structuurvisie getoetst worden op de 

bijdrage die zij leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de structuurvisie (effectiviteit). Daarnaast 

wordt geanalyseerd wat de financiële capaciteit is en welke investeringen de verschillende projecten vragen. 

Deze fase komt overeen met de fase ‘planning’ welke Waterbley (2006, p.376) onderscheidt. Het kritisch 

beoordelen en analyseren van de verschillende projecten “met de bedoeling een steeds grotere doelmatigheid 

te verzekeren”. 

 

Fase drie: kiezen en prioritering 

Wanneer een overzicht is verkregen van de projecten en middelen en in hoeverre de projecten de projecten 

doelmatig zijn, is het taak “to programme the activities over time” (Barrett & Fudge, 1981, p.15). Hierbij 

worden de projecten gekozen die het meest doelmatig zijn voor de uitvoering van de structuurvisie. Het 

voorbeeld waarmee Barrett & Fudge (1981, p.14-17) dit nader uitleggen, leent zich ook uitstekend voor een 

uitleg op deze plek. Wanneer een timmerman een huis wil bouwen is dit zijn doelstelling. Echter alvorens over 
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te gaan tot de bouw van het huis, is het noodzakelijk te analyseren met welke middelen dit het beste gedaan 

kan worden en hoeveel hij van alles nodig heeft; bakstenen, hout, pleister et cetera. Daarbij is het tevens van 

belang dat hij bedenkt wanneer hij welke klus gaat doen, om te zorgen dat hij niet ineffectief bezig is. 

Beginnen bij het dak is immers geen optie, eerst dient de fundering te worden gebouwd. Wanneer hij weet 

wat zijn doelstelling is (bouwen van het huis) en welke materialen hiervoor het meest geschikt zijn is het de 

opgave om de handelingen die hij moet uitvoeren om het huis te bouwen te programmeren. “He has to sort 

out the best way in which to order the various tasks involved in the job, to co-ordinate manpower and 

materials and to programme the whole series of activities over time” (Barrett & Fudge, 1981, p. 14-17). In deze 

metafoor komt het bouwen van het huis overeen met het realiseren van de doelstellingen uit de 

structuurvisie. De materialen komen overeen met de projecten. En het aanbrengen van een volgorde van 

handelen komt overeen met het aanbrengen van een volgorde in de uitvoering van de projecten. Verwacht 

wordt dat door dit sterk doelgerichte handelen de structuurvisie beter doorwerkt en effectiever is. 

 

Bij de uiteenzetting van de fases moet opgemerkt worden dat ruimtelijke programmering niet eindigt na fase 

drie. Wanneer alle drie de fases zijn doorlopen wordt het proces van vooraf aan wederom gestart, omdat 

veelal jaarlijks een nieuwe begroting en nieuw budget beschikbaar komt (Verdaas & de Haas, 2003). Dit heeft 

gevolgen voor de mogelijkheden met betrekking tot welke projecten uitgevoerd kunnen worden. Het kan 

immers voorkomen dat er minder budget beschikbaar is, waardoor projecten die reeds in de programmering 

waren opgenomen te duur zijn en uitgesteld/geschrapt dienen te worden. Hieruit vloeit het cyclische (en 

dynamische) karakter van ruimtelijke programmering mede voort (figuur 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmering in de term ruimtelijke programmering suggereert dat het bij ruimtelijke programmering alleen 

gaat om de ‘laatste’ fase in het cyclische (en continue) proces, namelijk het in de tijd zetten van de uitvoering 

van projecten. Er zijn meerdere belangrijke fases binnen ruimtelijk programmeren, zoals fase één en twee. 

Deze zijn ook een wezenlijk  onderdeel van het proces ruimtelijke programmering.  

 

 

2.3 Tussen plannen en proces 

In de ruimtelijke ordening is er een onderscheid te maken tussen enerzijds het plan en anderzijds het proces. 

Een goed plan staat niet garant voor een goede uitvoering ervan (Baer, 1997). Het succes van de uitvoering 

van het plan wordt in grote mate bepaald door het proces dat er aan te grondslag ligt en er op volgt 

(Sotaruata & Linnama, 1998). In deze studie wordt aangesloten bij de opmerking van Faludi (2000, p.303) dat 

het plan in het algemeen niet meer is dan een “momentary record of agreements reached”. Hieruit 

voortvloeiend wordt ‘het plan’ in deze studie bezien als ‘slechts’ een middel (of instrument) dat een rol speelt 

in planningsprocessen. Een plan moet in staat zijn een proces in goede banen te leiden. Hierbij moet gedacht 

worden aan de structuurvisie welke als referentiekader hoort te fungeren in verdere besluitvorming (Mastop 

1. Monitoren 

2. Evalueren 
3. Kiezen en 
prioriteren 

Figuur 2.1 Grafische weergave van ruimtelijke programmering 
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& Faludi, 1997). Zodoende kan gesteld worden dat een proces niet zonder plan kan en een plan niet zonder 

proces, wil er daadwerkelijk iets concreets gerealiseerd worden. In de hedendaagse ruimtelijke ordening 

wordt ‘het plan’ nog steeds gezien als het belangrijkste (hulp)middel van de ruimtelijk ordenaar om 

toekomstige groei en ruimtelijke ontwikkelingen te beïnvloeden (Baer, 1997, p.330). In de literatuur wordt 

vaak gesteld  dat in de ruimtelijke ordening aan plannen een (te) grote waarde wordt gehecht  en het proces 

daarbij vaak een ondergeschoven karakter kent (zie hiervoor bijvoorbeeld Boelens, 2006). Het belang van het 

plan wordt kernachtig weergegeven door Coenen die spreekt van “geen planning zonder plan” (1998, p. 6). 

Echter bleek dat structuurvisies en dagelijkse besluitvorming vaak nog twee gescheiden wegen zijn. Als gevolg 

hiervan is de effectiviteit van structuurvisies en meer in het algemeen strategische plannen slecht (de Lange, 

e.a., 1997). Het plan geldt vaak als uitgangspunt en is leidend voor verder stappen richting de uiteindelijke 

ruimtelijke (her)inrichting. Het uitgangspunt van ruimtelijke programmering is de structuurvisie daar deze de 

beleidskaders vormt waar de nachfolgende projectplannen in dienen te passen. Hier gaat paragraaf 2.3.1 

verder op in. 

 

2.3.1 Klassieke opvatting van planvormen 

Wanneer de wetenschappelijke literatuur verkend wordt, valt het op dat er vaak een onderscheid wordt 

gemaakt naar drie soorten plannen/plantypen (zie bijvoorbeeld Kreukels, 1997; Voogd, 2001; Spit & Zoete, 

2005). Deze indeling komt tot stand door plannen in te delen naar tijd en schaalniveau (Voogd, 2001, p.18-20). 

Deze drie klassieke planvormen zijn: 

 

Strategische plannen: deze planvorm is “gericht op de lange termijn en (heeft) betrekking (…) op het ruimste 

territoriale schaalniveau vanuit de optiek van de planningsinstantie” (Voogd, 2001, p.19). In dit type plan is op 

hoofdlijnen vastgelegd wat de ruimtelijke ontwikkelingen voor een desbetreffend gebied zijn. Veelal wanneer 

er over strategische plannen gesproken wordt, wordt er gedoeld op plannen van de Rijksoverheid (Spit & 

Zoete, 2005, p.247). Op nationaal niveau moet gedacht worden aan de Nota Ruimte van het Ministerie van 

VROM waarin de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Nederland  zijn vastgelegd en het is 

daarbij een gids voor het maken van beslissingen (Faludi, 2000, p.304). Deze plannen nemen een 

kaderstellend karakter aan, waarmee wordt bedoeld dat strategische plannen een toetsingskader vormen 

voor plannen van lagere overheden (Spit & Zoete, 2005, p.25-26). 

 

Tactische plannen: een tactisch plan is gericht op de middellange termijn en heeft betrekking op een 

schaalniveau lager dan de hiervoor genoemde strategische plannen, maar een hoger schaalniveau dan de hier 

verderop genoemde operationele plannen (Voogd, 2001, p.19). In de klassieke opvatting worden deze plannen 

gecreëerd door de provinciale overheid en logischerwijs zijn deze plannen vaak toegespitst op het provinciale 

grondgebied (Kreukels, 1997). Als voorbeeld van dit type planvorm kan het provinciale streekplan worden 

genoemd, dat als toetsingskader fungeert voor gemeentelijke plannen. 

Operationele plannen: operationele plannen worden opgesteld op het gemeentelijke schaalniveau. Zodoende 

kennen deze een “beperkte territoriale schaal” (Voogd, 2001, p.19) en richten deze zich, anders dan 

strategische en tactische plannen, op de korte termijn. 

 

Echter, zoals door Voogd (2001 p.19) aangegeven wordt, worden de begrippen strategische, tactische en 

operationele planning in de hedendaagse ruimtelijke ordening (-spraktijk) niet veel teruggevonden. Meer 

wordt er gesproken over strategische, operationele en uitvoerende plannen (en planning), waarmee een link 

wordt gelegd met beleidsplannen, uitvoeringsprogramma’s en beheersplannen. 

 

Zoals uit het hier voorgaande afgeleid kan worden, kent ieder overheidsniveau zijn eigen verantwoordelijkheid 

met bijbehorende plannen. De Rijksoverheid stelt kaderstellende strategische plannen op, waarin de 

provinciale tactische plannen dienen te passen. Vervolgens dienen de operationele gemeentelijke plannen te 

passen binnen de provinciale tactische plannen. Hierin is de klassieke top-down benadering terug te vinden, 
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waarbij het zwaartepunt van de ruimtelijke ordening ligt bij de Rijksoverheid die het ruimtelijke beleid voor 

lagere overheden in belangrijke mate bepaalt. Dit klassieke idee waarin ieder overheidsniveau zijn eigen 

plannen en planning kent, geldt niet meer (Spit & Zoete, 2005); de huidige structuur wordt gekenmerkt door 

een bottom-up benadering waarbij het zwaartepunt ligt bij de lokale overheden. Niet één lees overheid is 

verantwoordelijk voor zijn specifieke planvorm. De Rijksoverheid, bijvoorbeeld, is niet meer de enige actor die 

strategische plannen maakt. Naast de rijksoverheid stellen ook lokale overheden, die in de klassieke opvatting 

alleen operationele plannen opstellen, strategische plannen op. De verschillende overheden creëren niet 

expliciet één planvorm. Alle overheidslagen werken op dit moment met al deze typen plannen (Spit & Zoete, 

2005, p.247).  

 

2.3.2 Strategische- en projectplannen 

In deze studie wordt niet aangesloten bij de klassieke theoretische opvatting zoals hierboven weergegeven. 

Reden hiervoor is, zoals hierboven aangegeven, dat deze opvatting in de Nederlandse ruimtelijke ordening 

niet meer geldt. De tijd van een hiërarchische  structuur, waarbij iedere overheidslaag an sich zijn eigen 

planvorm creëert is niet meer sterk aanwezig.  De theorie van Faludi (2000) biedt een alternatief en 

onderscheidt twee soorten planvormen, namelijk strategische plannen en projectplannen. Hij onderscheidt 

deze twee plannen als de meest voorkomende en belangrijkste plannen. Bij deze opvatting wordt in deze 

studie aangesloten. Reden hiervoor is dat ruimtelijke programmering de (effectieve en efficiënte) uitvoering 

van de structuurvisie (hierover in paragraaf 2.3 en 2.5 meer) en hierdoor de theorie van Faludi, die 

onderscheid maakt tussen strategische kaderstellende plannen en concrete projectplannen 

(uitvoeringsplannen), betere aanknopingspunten biedt. Op gemeentelijk schaalniveau is de structuurvisie het 

strategische plan en zijn projectplannen de uitvoering van de structuurvisie. Bovendien is onderstaande 

uiteenzetting opgenomen omdat deze relevant is voor het empirische onderzoek verderop in dit rapport. Deze 

dient als achtergrond voor het empirische onderzoek. 

 

Faludi (2000) vindt in zijn zienswijze, zo stelt hij, aansluiting bij de opvattingen van andere schrijvers. 

Ruimtelijke plannen kunnen vele vormen aannemen, maar strategische plannen en projectplannen zijn de 

twee ideaaltypische planvormen. Tevens zijn deze plannen, zoals hiervoor reeds werd aangehaald, de meest 

voorkomende soorten plannen. Het volgende citaat laat zien dat projectplannen in het verlengde van 

strategische plannen liggen: “Strategic plans concern the coordination of projects and other measures taken by 

a multitude of actors” (Faludi, 2000, p.303).  

 

Hierbij moet opgemerkt worden dat ‘actors’ in deze definitie betrekking heeft op andere plannen creërende 

overheidssectoren en tevens gedacht kan worden aan marktpartijen of semi-overheidspartijen. Ook voor deze 

laatsten geldt de structuurvisie impliciet als kader. In termen van Bressers (1983) zijn dit tevens “ontvangers” 

(hierover in het volgende hoofdstuk meer). In de hierboven geschetste definitie van Faludi zijn strategische 

plannen een bundeling van projecten en afspraken/beslissingen.  Daarmee zijn structuurvisies kaderstellend 

en vormen “a frame of reference for negotiations” (Faludi, 2000, p.303). Zoals in hoofdstuk één werd 

aangegeven fungeren structuurvisies vaak niet als ‘frame of reference’. Met name door het indicatieve en 

globale karakter kunnen zij hun doorwerking niet afdwingen. Gevolg hiervan is dat de werkelijke uitwerking 

ervan niet bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de structuurvisie (Mastop, 1997). Met andere 

woorden structuurvisies zijn niet effectief. Ruimtelijke programmering probeert de uitvoering van de 

structuurvisie meer ‘visiegericht’ te laten verlopen, waardoor de werking ervan effectiever zal zijn (Verdaas & 

de Haas, 2003). Echter, deze opvatting van een strategisch plan is anders dan de hierboven gestelde klassieke 

opvatting, daar Faludi (2000) geen uitspraken doet over verantwoordelijkheden met betrekking tot 

strategische planning. Hieruit kan afgeleid worden dat strategische planning niet alleen als taak van de 

Rijksoverheid bezien moet worden. Hieruit vloeit voort dat gemeentelijke overheden óók strategische 

planning bedrijven (dit wordt overigens ook bevestigd door Spit & Zoete, 2005). Structuurvisies bevatten de 

strategische ruimtelijke planning van gemeenten (maar ook bijvoorbeeld woonvisies uit de sector wonen). 
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Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over strategische plannen worden daarmee structuurvisies van 

gemeentelijke overheden bedoeld. 

 

Anders dan kaderstellende strategische plannen, waarin ‘ontastbare zaken’ zoals besluiten en doelstellingen 

zijn vastgelegd, zijn projectplannen, die ‘tastbare zaken’ als onderwerp hebben, veel meer gericht op de 

uitvoering. “Project plans are blueprints of the intented end-state of a material object and the measures 

needed to achieve that state” (Faludi, 2000, pp.303). Projecten zijn daarmee een concretere uitwerking van 

hetgeen in de strategische plannen is neergelegd. Het projectplan dient echter binnen de kaders van het 

strategisch plan te passen. Het strategische plan is daarmee kaderstellend en leidend voor de projectplannen. 

In tabel 2.1 zijn de kenmerken van strategische en projectplannen weergegeven. Daaruit blijkt tevens dat 

projectplannen een veel meer ‘vaststaand’ en geconcretiseerd karakter kennen en in vergelijking met het 

strategische plan sterk op de uitvoering gericht is.  

 

Tabel 2.1  Eigenschappen strategische en projectplannen 

 Strategische plan Projectplan 

Onderwerp Ontastbaar (besluiten) Tastbaar (objecten) 

Interactie Continu Tot aanname van plan 

Toekomst Open Gesloten 

Vorm ‘Minutes of last meeting’ Blauwdruk 

Effect Kaderstellend/Refererend Bepalend 

Bron: Naar Faludi, 2000. 

 

Alvorens in te gaan op de positie die ruimtelijke programmering inneemt tussen kaderstellende strategische 

en bepalende projectplannen zal er in de volgende paragraaf ingegaan worden op het beleidsproces. Dit is van 

belang omdat er in het begin van paragraaf 2.3 is gesteld dat plannen, die het onderwerp zijn van deze 

paragraaf, en processen niet zonder elkaar kunnen. Daarom zal in paragraaf 2.4 ingegaan worden op 

beleidsprocessen om vervolgens ruimtelijke programmering te positioneren ten opzichte van zowel de in deze 

paragraaf onderscheiden strategische en projectplannen als het beleidsproces. 

 

 

2.4  Het beleidsproces 

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk gesteld werd, kunnen plannen niet zonder proces en processen 

niet zonder plan. Om ruimtelijke programmering te positioneren is het tevens van belang om, naast de positie 

die ruimtelijk programmering inneemt tussen strategische en projectplannen, de positie van ruimtelijke 

programmering in het beleidsproces te bepalen. In de literatuur is er een veelheid aan indelingen van 

beleidsprocessen terug te vinden. Een beleidsproces is te definiëren als “het dynamisch geheel van 

handelingen met betrekking tot het voorbereiden, bepalen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van een beleid” 

(Hoogerwerf, 1978, p.49). Uit deze definitie blijkt dat het beleidsproces, analytisch gezien, opgedeeld kan 

worden in verschillende fases. In deze paragraaf zal de plaats die ruimtelijke programmering inneemt tussen 

de fases van het beleidsproces worden toegelicht. Deze uiteenzetting dient als analytisch hulpmiddel om 

ruimtelijke programmering ten opzichte van dit beleidsproces te positioneren. 

 

Zoals hiervoor gesteld, wordt het beleidsproces in de literatuur op verschillende manieren in fases, stadia, 

elementen of deelprocessen opgedeeld. Echter, worden er in de literatuur een vijftal belangrijke 

deelprocessen van een beleidsproces erkend, die vervolgens ondergebracht kunnen worden in twee 

overkoepelende beleidsprocessen, namelijk beleidsvorming en beleidsuitvoering (Rosenthal, e.a., 1996; 

Voogd, 2001). De vijf deelprocessen zijn in chronologische volgorde de beleidsvoorbereiding, de 

beleidsbepaling, de beleidsuitvoering, de beleidsevaluatie en het proces van terugkoppeling. Daarnaast wordt 

er soms een allereerste deelproces onderscheiden, voorafgaande de beleidsvoorbereiding; namelijk de 
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agendavorming waarin een probleem onder de aandacht komt van bestuurders en de samenleving (zie 

bijvoorbeeld Rosenthal, e.a., 1996, pp.85; Aquina, 1993). In dit onderzoek zal gesproken worden over 

deelprocessen in plaats van fases, stadia of elementen daar deze laatsten suggereren dat er een zekere mate 

van lineariteit en (scherpe) gescheidenheid bestaat tussen de verschillende fasen, stadia of elementen. Op 

deze lineariteit en gescheidenheid zal aan het eind van deze paragraaf en in paragraaf 2.6 kort terug worden 

gekomen. Achtereenvolgens zullen hier de vijf deelprocessen van het beleidsproces worden toegelicht. De 

agendavorming wordt hierbij niet meegenomen daar deze in de literatuur niet consistent wordt erkend als 

onderdeel van het beleidsproces. 

 

1. Beleidsvoorbereiding 

In dit deelproces wordt informatie verzameld en vervolgens geanalyseerd om aan de hand van de resultaten 

die hieruit voortvloeien adviezen op te stellen met betrekking tot het te voeren beleid (Rosenthal, e.a., 1996, 

p.85; Roes, 1978). Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de probleemidentificatie en het formuleren 

van de probleemstelling. Omdat in dit deelproces het probleem geïdentificeerd, gedefinieerd en geanalyseerd 

wordt en wordt geanalyseerd of dit inderdaad ook een probleem is, kan dit deelproces ‘wel eens de 

belangrijkste’ zijn (Spit & Zoete, 2005, p.86). (Ter verduidelijking: de eerste twee “fases” die Spit & Zoete 

onderscheiden zijn op deze plek samengevoegd onder beleidsvoorbereiding, daar dit onderzoek 

probleemidentificatie en probleemanalyse als onafscheidelijk beschouwd). 

 

2. Beleidsbepaling 

Dit deelproces behelst het proces omtrent het nemen van besluiten over de inhoud van een te voeren beleid. 

Hierbij kan gedacht worden aan het formuleren en specificeren van doelstellingen (Kuypers, 1978; Spit & 

Zoete, 2005, p.86). Tevens kan daarbij gedacht worden aan het organiseren en inventariseren van de 

middelen (onder andere de financiële, juridische en bestuurlijke) en het bepalen van de doorlooptijd voor de 

planning én de uitvoering van het beleid (Rosenthal, 1996, p.84; Aquina, 1993; Kuypers, 1978). De middelen 

en doelstellingen vormen de randvoorwaarden voor het op te stellen beleid(-sproduct), dat veelal de vorm 

heeft van een plan of programma (Spit & Zoete, 2005, p.86). 

 

3. Beleidsuitvoering c.q. implementatie 

“De beleidsuitvoering is het toepassen van de gekozen middelen voor de gekozen doeleinden en in de 

gekozen tijdsvolgorde” (Hoogerwerf, 1978, p.50). Daarbij wordt het voorgenomen beleid, zoals veelal 

vastgelegd is in een plan of programma gedurende de beleidsbepaling, omgezet in concrete acties (Rosenthal, 

1996, p.85). Hierbij moet echter de opmerking worden geplaatst dat uitvoering niet altijd in de klassieke 

opvatting begrepen moet worden (Voogd, 2001, p.9-10). Plannen en beleid kunnen ook uitgevoerd worden in 

de zin van het toepassen van het plan. Daarbij wordt een plan niet uitgevoerd maar is het een middel ter 

beïnvloeding van het handelen van actoren. Hierbij kan gedacht worden aan een strategisch plan dat 

‘toegepast’ wordt en kaderstellend is in tegenstelling tot de in paragraaf 2.2.2. genoemde projectplannen die 

wél ‘uitgevoerd’ worden.  

  

4. Beleidsevaluatie 

Een vierde deelproces dat onderscheiden kan worden is de evaluatie van het beleid. In de algemene 

beleidswetenschappelijke literatuur wordt in deze context veelal gesproken van een evaluatie na de 

implementatie van het beleid; ex-post evaluaties. Bij deze vorm van evaluatie worden de inhoud, de 

totstandkoming, de middelen en de doeleinden geëvalueerd (Rosenthal, e.a., 1996, p.85; in ’t Veld & 

Hoogerwerf, 1978, p.140), maar “vaak gaat het daarbij (evaluatieonderzoek) om het beoordelen van de 

beleidseffecten aan de hand van de beleidsdoeleinden” (in ’t Veld & Hoogerwerf, 1978, p.140). Deze vorm van 

evaluatie heeft het karakter van een beoordeling van beleid. Anders dan deze ‘beoordelings-evaluaties’ 

bestaan er ook evaluaties waarbij het gaat om aanpassing van of het ‘leveren van aanbevelingen’ voor 

verbetering van beleid. Spit & Zoete (2005), bijvoorbeeld, onderscheiden naast de hiervoor genoemde ex-post 
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evaluaties, ex-ante evaluaties; evaluatie van beleid (in het kader van deze studie strategische en 

projectplannen) voorafgaande de implementatie. Deze evaluatiemethoden worden gehanteerd om te 

beoordelen of bijsturing gedurende het beleidsproces genoodzaakt is (of niet) (in ’t Veld & Hoogerwerf, 1978, 

p.140).   

  

5. Terugkoppeling 

Dit deelproces sluit nauw aan bij deelproces vier daar de informatie en resultaten die voortvloeien uit de (ex-

ante) beleidsevaluatie (heeft bijvoorbeeld het beleid het gewenste effect  gehad) in dit deelproces gebruikt 

worden om het gevoerde beleid voort te zetten, bij te stellen of te beëindigen. Rosenthal et al (1996) merken 

daarom terecht op dat het in dit deelproces niet alleen gaat om terugkoppeling, maar dat deze terugkoppeling 

tevens kan leiden tot een heroverweging van het beleid. 

 

Het hierboven uiteengezette beleidsproces is een analytisch hulpmiddel (bij het bepalen van de positie van 

ruimtelijke programmering). Anders dan de ideaaltypische uiteengezette beleidsproces verondersteld is het 

beleidsproces geen lineair proces waarbij er een scherpe scheiding is tussen de deelprocessen en deze 

achtereenvolgens worden doorlopen. Precies om deze reden noemen Spit & Zoete (2005) het een cyclisch-

iteratief proces waarmee zij aangeven dat er in een beleidsproces regelmatig wordt teruggegaan naar een 

vorige stap in het proces of dat een stap meerdere malen wordt herhaald. “In de praktijk worden 

doelstellingen doorlopend bijgesteld, vinden doorlopend (ex ante) evaluaties plaats en de beleidsproducten 

(zoals ruimtelijke plannen) worden doorlopend bijgesteld” (Spit & Zoete, 2005, pp.87-88). Daarbij komt het 

voor dat vastgesteld beleid niet tot uitvoer wordt gebracht (Alexander, 1998). Van een implementatie, 

evaluatie en terugkoppeling is dan immers ook geen sprake (Rosenthal, 1996, p.86).   

 

Op deze plek zal hierop niet verder worden ingegaan. Het voorgaande dient als een analytisch hulpmiddel om 

overzicht te creëren in de soms ‘chaotische bestuurlijke werkelijkheid’ (Rosenthal, 1996, p.84-86) en om de 

positie van ruimtelijke programmering in het beleidsproces te kunnen verduidelijken. In paragraaf 2.4 zal 

hetgeen in de voorgaande twee paragrafen uiteen is gezet worden gekoppeld aan ruimtelijke programmering 

om ruimtelijke programmering zowel ten opzichte van de strategische en projectplannen te positioneren 

alsmede ten opzichte van het beleidsproces. 

 

 

2.5  Ruimtelijke programmering ten opzichte van plannen en proces 

In de vorige paragrafen is uiteengezet welke planvormen in dit onderzoek worden onderscheiden. Daarbij is 

tevens uiteengezet welke deelprocessen er in het beleidsproces zijn te onderscheiden en welk onderscheid in 

deelprocessen in dit onderzoek wordt gehanteerd.  

 

Deze paragraaf zal verder ingaan op de verhouding van ruimtelijke programmering met strategische en 

projectplannen. Tevens wordt ingegaan op de plek die ruimtelijke programmering inneemt ten opzichte van 

het beleidsproces en wat dit betekent voor de centrale vraagstelling van dit onderzoek. Allereerst wordt 

begonnen met ruimtelijke programmering ten opzichte van de planvormen. 

 

2.5.1  Tussen strategische en projectplannen 

Zoals in paragraaf 2.2 is aangegeven richt dit onderzoek zich op kaderstellende structuurvisies en 

uitvoeringsgerichte projectplannen. Waarbij structuurvisies fungeren als referentiekader voor de 

uitvoeringsgerichte projectplannen. Tevens is eerder aangegeven dat ruimtelijke programmering tracht te 

komen tot een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de structuurvisie. Van belang is te komen tot 

een keuze van projecten die optimaal bijdragen aan de doelstellingen uit de structuurvisie. De positie van 

ruimtelijke programmering is visueel weergegeven in figuur 2.1. 
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De visualisatie in figuur 2.1 is gebaseerd op verschillende zienswijzen in de theorie. Daarbij is er een link 

gelegd tussen de beleidswetenschappelijke theorie omtrent programmering en de planningtheorie. 

Ruimtelijke programmering wordt bezien als een concretere uitwerking  en/of uitvoering van strategisch 

beleid (Rosenthal e.a., 1996), operationalisering van beleid en uitwerking van doelstellingen (Droogleever 

Fortuijn, 2003) of als een hulpmiddel bij langetermijnplanning (Schwarz, 1997) om te komen tot rationelere en 

effectievere beslissingen (van Gunsteren, 1976). Echter, zoals aangegeven in het begin van dit hoofdstuk ligt 

de grote nadruk van programmering op effectiviteit en efficiëntie. Verwacht wordt dat door de nadruk op 

effectiviteit, dit de effectiviteit van de structuurvisie zal verbeteren (zie paragraaf 2.1) en de 

implementatiekloof tussen strategische abstracte langtermijn plannen en dagelijkse praktijk zal verkleinen. 

Zoals in paragraaf 2.2 uiteen is gezet wordt er in dit onderzoek onderscheid gemaakt tussen twee typen 

plannen. Waarbij strategische plannen de kaderstellende lange termijn plannen zijn en projecten hiervan een 

concrete korte termijn uitwerking ervan zijn. Zodoende kan gesteld worden dat projecten met bijbehorende 

projectplannen uitvloeisels zijn van de structuurvisie (Alexander, 1998). Wanneer daarbij hetgeen over 

ruimtelijke programmering wordt gesteld in de theorie, wordt geïncorporeerd kan gesteld worden dat 

ruimtelijke programmering zich tussen de structuurvisie en projectplannen bevindt. De input van ruimtelijke 

programmering bestaat uit de financiële middelen, strategische doelstellingen en projecten. De projecten 

worden kritisch geanalyseerd op hun doelmatigheid en efficiëntie. Het voorbeeld van de timmerman laat zien 

dat op basis van deze analyse een programma wordt opgesteld waarin zich projecten bevinden die in hoge 

mate bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de structuurvisie (Figuur 2.2). Formeel hoort de 

structuurvisie door te werken in de projectplannen, maar de doorwerking bleek vaak zwak te zijn (paragraaf 

1.3 en 1.4). Verwacht wordt dat ruimtelijke programmering deze kloof verkleind door een link te leggen tussen 

projectplan en structuurvisie: welke projecten dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen van de 

structuurvisie? 

 

Figuur 2.2 Ruimtelijke programmering ten opzichte van planvormen 

 

 
2.5.2  Ruimtelijke programmering in het beleidsproces 

Nu de verhouding van ruimtelijke programmering met strategische en projectplannen is verduidelijkt, zal op 

deze plek ruimtelijke programmering worden ingebed in het beleidsproces. De positie die ruimtelijke 

programmering inneemt in het proces komt in grote mate overeen met de positie die ruimtelijke 

programmering inneemt ten opzichte van de strategische en projectplannen. Ruimtelijke programmering is de 

uitwerking/uitvoering van de structuurvisie (Droogleever Fortuijn, 2003; Rosenthal, e.a. 1996). Zoals in de 

vorige paragraaf is aangegeven is het resultaat van de beleidsbepaling een plan. In het deelproces dat hierop 

volgt, de beleidsuitvoering c.q. implementatie, wordt het beleid zoals vastgelegd in het plan (structuurvisie) 

omgezet in concrete acties (projectplannen). Bij het opstellen van de projectplannen fungeert de 

structuurvisie als kader.  

 

Ruimtelijke programmering kan bezien worden als een ‘interventie’ tussen de beleidsbepaling en 

beleidsuitvoering c.q. implementatie. De reden hiervoor is dat, zoals in de vorige alinea werd aangegeven, 
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1. Beleidsvoorbereiding 

2. Beleidsbepaling 

3. Beleidsuitvoering 

4. Beleidsevaluatie 

5. Terugkoppeling 

Ruimtelijke 
programmering 

ruimtelijke programmering een uitwerking van beleid is; de zo effectief en efficiënt mogelijke uitvoering van 

de structuurvisie. Beleid dat in de beleidsbepaling is geformuleerd komt samen in de ruimtelijke 

programmering waarbij er tot een keuze van projecten wordt gekomen om van daaruit over te gaan tot 

beleidsimplementatie (in de vorm van projecten) (Figuur 2.3). De structuurvisie wordt door middel van 

ruimtelijke programmering uitgevoerd. Projecten worden geanalyseerd en beoordeeld op efficiëntie en 

effectiviteit om van hieruit wel of niet ontwikkeld te worden. 

 

Figuur 2.3 Ruimtelijke programmering in het beleidsproces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer ruimtelijke programmering in samenhang met het algehele beleidsproces wordt bezien, kan worden 

gesteld dat ruimtelijke programmering een deelproces is binnen het beleidsproces (van de structuurvisie). 

Immers, programmering is het overzichtelijk maken van doelstellingen, middelen en projecten voortvloeiend 

uit beleid (structuurvisie) (deelproces twee) om van hieruit over te gaan tot het maken van keuzes en de 

implementatie in de vorm van uitvoering van projecten (deelproces drie).  

 

In de volgende paragraaf zal kort aandacht worden besteed aan het krachtenveld dat van invloed is op het 

beleidsproces en dat ervoor kan zorgen dat vastgesteld beleid niet probleemloos en in exact overeenkomstige 

vorm zijn uitwerking vindt. 

 

 

2.6  Het veranderende krachtenveld 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is er aandacht besteed aan de planvormen die in dit onderzoek 

worden onderscheiden evenals hoe in dit onderzoek het beleidsproces (analytisch) wordt beschouwd. Daarbij 

is nog niet gesproken over de krachten die van invloed zijn op het beleid en het beleidsproces. Het is niet de 

bedoeling om in deze paragraaf diep in te gaan op de invloedssferen die inspelen op het beleid en 

beleidsproces en de relatie hiervan met ruimtelijke programmering. Geheel voorbijgaan aan deze invloeden 

wordt in dit onderzoek echter gezien als een tekortkoming daar, indien geen aandacht wordt geschonken aan 

en rekening wordt gehouden met deze beïnvloedende factoren, impliciet wordt verondersteld dat de 

gewenste situatie ook daadwerkelijk in exacte vorm probleemloos zijn neerslag vindt. En er logischerwijs 

wordt verondersteld dat er geen onzekerheid met betrekking tot de uitvoering van een strategisch plan 

bestaat. Tevens sluit het kort aandacht schenken aan dit veranderende krachtenveld aan bij het type analyse 

van dit onderzoek; de institutionele analyse. Er kan verondersteld worden dat er vele verschillende actoren 

zijn betrokken bij de uitvoering van de structuurvisie. Iedere actor bevindt zich hierbij in zijn eigen 

institutionele setting met zijn eigen doelstellingen. Het gevolg hiervan is dat er veelal conflicterende 

doelstellingen aanwezig zullen zijn, wat de uitvoering van de structuurvisie complex maakt. 
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Het in paragraaf 2.3 uiteengezette beleidsproces, waarin van initiatief tot uitvoering wordt gekomen, 

veronderstelt een mate van lineairiteit dat probleemloos doorlopen kan worden. Echter, de werkelijkheid is 

anders dan het stapsgewijs doorlopen van de deelprocessen. En in de context van ruimtelijke programmering 

het alleen ‘rekening houden’ met de plannen, middelen en doelstellingen van de overheid. Vele krachten en 

processen en actoren zijn van invloed op beleid en het beleidsproces. Er bestaat dan ook een veelheid aan 

inzichten, zienswijzen en theorieën over het ‘doorlopen’ van beleidsprocessen (zie bijvoorbeeld Simon, 1946; 

Pfeffer, 1981; Cohen, March & Olsen, 1971). 

 

Naast de hiervoor genoemde situatie, doet de situatie zich voor dat naast de overheid er ook andere actoren 

zijn die in toenemende mate van belang zijn in planningsprocessen, zoals bij de uitvoering van de 

structuurvisie (de Roo & Voogd, 2004, 16-19). Het creëren van initiatieven voor ruimtelijke projecten is niet 

alleen meer een taak van de overheid alleen (Boelens, e.a., 2006). Naast de publieke sector zijn tevens het 

bedrijfsleven en de samenleving van invloed in (en op) de ruimtelijke planning en dragen ook zij initiatieven 

aan. Vaak is de overheid “not even the dominant actor…(within spatial planning)” (Boelens, 2009, p.10). Het 

beleidsproces krijgt vorm wanneer er gedurende het proces continu kleine confrontaties ontstaan tussen 

verschillende (groepen) belanghebbenden (Kreukels, 1979, pp.207-208). Kreukels (1979) heeft het hierbij ook 

over belanghebbenden buiten de publieke sector; bijvoorbeeld de ‘civic society’ en de ‘business society’ die 

Boelens (2009) onderscheidt. Het mondiger worden van het bedrijfsleven en maatschappij zorgt voor 

onzekerheid in de ruimtelijke planning. Daarmee wordt bedoeld dat een door de overheid gewenste situatie, 

zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de structuurvisie, niet vanzelfsprekend bereikt wordt. De werkelijkheid is 

weerbarstiger dan het ideaaltypische beleidsproces zoals uiteengezet in paragraaf 2.2 en 2.3 verondersteld.  

 

Dahl en Lindblom (Lindblom, 1965; Dahl, 1982; Dahl & Lindblom, 1965) zijn een goed voorbeeld van schrijvers 

die aandacht hebben besteed aan de verschillen in macht en invloed in planningsprocessen. De kern van hun 

opvatting wordt gevormd door pluralisme, waarmee zij doelen op de grote verschillen in belangen, loyaliteiten 

en identificaties tussen groepen in de samenleving en in het beleidsproces (Lindblom, 1965). Onderhandelen is 

volgens hen van belang om, door middel van onderlinge beïnvloeding en afstemming, tot een compromis te 

komen waarmee iedere groep het eens is. Door deze conflicterende belangen en perspectieven en de 

noodzaak tot constante afstemming is beleidsvorming een moeizame opgave; logischerwijs geldt dit tevens 

voor ruimtelijke programmering. Door middel van incrementele besluitvorming, het nemen van kleine 

stappen, wordt uiteindelijk gekomen tot beleid; ‘the science of muddling through’ (Lindblom, 1959). Daarbij 

bestaat de kans dat het beleid of de uiteindelijke interventies niet geheel conform de voorkeuren van alleen 

de overheden is. Dit is echter maar één voorbeeld uit de theorieën omtrent besluitvorming. De zienswijze van 

Dahl en Lindblom is opgenomen daar deze op een goede wijze illustreert dat beleidsprocessen en 

logischerwijs ook ruimtelijke programmering onderhevig zijn aan processen en factoren van buitenaf. 

  

De literatuur omtrent het veranderende krachtenveld is omvangrijk. Op deze plek wordt volstaan met de 

voorgaande korte uiteenzetting, daar dit onderzoek zich niet expliciet concentreert op ‘de problematiek’ met 

betrekking tot beleidsprocessen. Het korte overzicht is opgenomen ter illustratie om aan te geven dat de 

uitvoering van de structuurvisie door middel van projecten niet simpelweg probleemloos van deelproces één 

tot en met deelproces vijf doorlopen wordt. Vele (f)actoren zijn van invloed op het beleidsproces en hierdoor 

is het een misvatting er vanuit te gaan dat de ruimtelijke neerslag van een plan vanzelfsprekend identiek is aan 

de in de plannen vastgelegde gewenste situatie. Bovendien laat bovenstaande zien dat ruimtelijke 

programmering tevens geen proces is dat eenvoudig doorlopen kan worden.  
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2.7  Conclusie 

Dit hoofdstuk is inhoudelijk dieper ingegaan op de term ruimtelijke programmering. Daarbij is 

beargumenteerd weergegeven dat ruimtelijke programmering in dit onderzoek wordt bezien als een cyclisch 

integraal monitoringsinstrument en als doel heeft de uitvoering van de structuurvisie zo effectief en efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. Anders dan eerdere vormen van programmering richt ruimtelijk programmering 

niet alleen op de financiële zijde van de uitvoering van de structuurvisie, maar legt het ook een sterke link met 

een effectieve uitvoering van de structuurvisie. 

 

Daarnaast is aangegeven dat ruimtelijk programmering zich op de uitvoering van de structuurvisie 

concentreert en zich bevindt tussen de structuurvisie en de projectplannen. Bij ruimtelijke programmering 

wordt getracht de projecten te realiseren die het meeste bijdragen aan de doelstellingen zoals vastgelegd in 

de structuurvisie. Het gevolg hiervan is dat verwacht wordt dat structuurvisie effectiever worden. Immers, om 

zo effectief mogelijk te handelen wordt verwacht dat er tijdens de planvormingsprocessen vaker gerefereerd 

wordt aan de structuurvisie. Hieruit zal blijken of het plan effectief is of niet. Naast de positie ten opzichte van 

planvormen is tevens de positie ten opzichte van het beleidsproces aan bod gekomen. Daarbij is opgemerkt 

dat programmering zich tussen de beleidsvorming en beleidsuitvoering bevindt; tussen de beleidsbepaling en 

beleidsuitvoering. Echter, is hierbij de kanttekening geplaatst dat anders dan de analytische uiteenzetting doet 

vermoeden het beleidsproces allerminst een lineair proces is dat probleemloos stapsgewijs doorlopen kan 

worden. Vele krachten zijn van invloed op het beleidsproces en regelmatig worden er meerdere 

deelprocessen tegelijk uitgevoerd of wordt er een stap terug gedaan. 

 

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het tweede centrale thema van dit onderzoek, doorwerking. 
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3  Doorwerking  
 

 

“Achievement and not the plan must be the final arbiter of planning. Otherwise, planning exist because there is 

a plan, no matter what fate has in store for it” (Wildavsky, 1973, p.129) 

 

“Whatever a plan states, its effectiveness is always dependent upon it being used” (Mastop & Faludi, 1997, 

p.820) 

 

 

3.1 Inleiding 

Het vorige hoofdstuk bevatte een verdieping van het begrip ruimtelijke programmering. Tevens is ingegaan op 

de positie van ruimtelijke programmering ten opzichte van structuurvisies en projectplannen en de 

(analytische) plek van ruimtelijke programmering in het beleidsproces. Het tweede centrale thema van de 

centrale vraagstelling is doorwerking.  

 

Doorwerking van ruimtelijk beleid is een veel besproken onderwerp in de planologische literatuur (zie 

bijvoorbeeld de editie van Environment & Planning welke geheel gewijd is aan dit onderwerp (1997, vol. 24). 

Wildavsky (1973) (bovenstaande citaat) laat zien dat het bij dagelijkse besluitvorming om meer draait dan 

exclusief de kwaliteit van een plan. Een (strategisch) plan kan rationeel en gecoördineerd zijn, maar indien het 

plan geen neerslag vindt in de dagelijkse besluitvorming en van weinig invloed is, is het plan van weinig nut. 

De reden voor de grote aandacht die uitgaat naar doorwerking is gelegen in de organisatiestructuur van de 

Nederlandse overheid. Bij doorwerking gaat het om het “overnemen van beleid in de top-down lijn via Rijk, 

naar provincies en vervolgens naar gemeente” (Spit & Zoete, 2005, p.132-133); ook wel verticale doorwerking 

genoemd. In dit onderzoek wordt doorwerking benaderd van structuurvisie naar navolgende 

woningbouwprojectplannen binnen de gemeentelijke overheidslaag. Dit hoofdstuk behandelt de theorie met 

betrekking tot doorwerking waarbij er aandacht wordt geschonken aan de verschillende vormen van 

doorwerking alsmede zal beargumenteerd worden welke vorm van doorwerking in dit onderzoek centraal zal 

staan. Daarbij moet opgemerkt worden dat hoe doorwerking in dit onderzoek exact geoperationaliseerd 

wordt, beschreven zal worden in hoofdstuk vier. 

 

 

3.2  Horizontale versus verticale doorwerking 

“’Other actors’ may refer to other government agencies, whether on the same level of government (horizontal 

coordination) or on other levels (vertical coordination)” (Faludi, 2000, p.299). In één zin vat Faludi de kern van 

doorwerking samen, namelijk de verwijzing naar de plannen van ‘other government agencies’. Reeds in de 

inleiding kort aangehaald kan er een allereerste onderscheid worden gemaakt tussen verticale doorwerking en 

horizontale doorwerking. Het bovenstaande citaat geeft tevens in één zin het grote verschil tussen de twee 

verschillende benaderingen van doorwerking weer. Zoals Faludi ook aangeeft zijn vele Nederlandse ruimtelijke 

strategische plannen indicatief (richtinggevend en kaderstellend) in plaats van bindend. Een structuurvisie is 

‘zelfbindend’ voor gemeenten. In de uitwerking mag van de structuurvisie worden afgeweken. Door het niet 

bindende en indicatieve karakter van een structuurvisie is het moeilijk om doorwerking (c.q. ‘performance) 

ervan af te dwingen (Faludi, 2000, p.299-300). Van horizontale doorwerking is sprake wanneer een ruimtelijk 

beleid van invloed is op het beleid van andere sectoren binnen een overheidslaag. Op rijksniveau kan daarbij 
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bijvoorbeeld gedacht worden aan het overnemen van beleid uit de Nota Ruimte in door andere 

beleidssectoren opgesteld beleid.  

 

Van verticale doorwerking is sprake wanneer het beleid dat is opgesteld op rijksniveau van invloed is op het 

beleid dat opgesteld wordt door lagere overheden; het provinciale en gemeentelijke beleid. 

 

Dit onderzoek richt zich richt op de doorwerking van structuurvisiebeleid naar woningbouwprojectplan. 

Daarom wordt in dit onderzoek een enigszins afwijkende variant van verticale doorwerking gehanteerd. 

Immers, de feitelijke ruimtelijke inrichting (in de vorm van selectief gekozen uitvoering van projecten) dient 

(zoveel mogelijk) bij te dragen aan de doelstellingen zoals vastgelegd in het strategisch plan. Het 

woningbouwprojectplan kan gezien worden als een concrete uitvoering van de structuurvisie (Droogleever 

Fortuijn, 2003). In dit onderzoek is doorwerking de relatie tussen het strategische beleid, de structuurvisie, en 

de navolgende besluitvorming, in de vorm van het projectplan, op gemeentelijk schaalniveau. 

 

In veel gevallen wordt het meten van de doorwerking van beleid gekoppeld aan het vellen van een oordeel 

over het succes of falen van planning (Talen, 1997). Wanneer de feitelijke uitwerking van een beleid (ruimtelijk 

plan) niet overeenkomt met de gewenste uitwerking wordt de planning of het plan veelal bezien als een falen. 

Indien het omgekeerde waar is en het beleid overeenkomt met het beoogde effect wordt dit vaak gezien als 

succes (Talen, 1997). Het beoordelen van planning hangt samen met de opvatting van doorwerking alsmede 

hoe de doorwerking gemeten wordt. Dit laatste hangt samen met de opvatting van doorwerking. Cruciaal is 

daarbij het eerder aangehaalde verschil tussen efficiëntie en effectiviteit. Doorwerking heeft in dit onderzoek 

betrekking op effectiviteit van beleid, namelijk is de structuurvisie van invloed geweest op het projectplan en 

is deze mate van invloeddoorwerking het gevolg van ruimtelijke programmering. In de volgende paragraaf zal 

kort aandacht worden geschonken aan verschillende opvattingen van doorwerking, om van hieruit aan te 

geven welke benadering van doorwerking in dit onderzoek gehanteerd wordt. 

 

 

3.3 Opvattingen van doorwerking 

Er zijn vele verschillende opvattingen met betrekking tot doorwerking en de opvattingen lopen daarbij sterk 

uiteen. De opvattingen en evaluatiemethoden van doorwerking verschillen tevens sterk per beleidsveld. Zo 

zijn evaluatiemethoden voor het beoordelen van doorwerking van sociaal en economisch beleid anders dan 

technieken die de doorwerking van beleid met betrekking tot plannen waarin toekomstige fysieke 

ontwikkelingen zijn vastgelegd (Talen, 1997, p.576). Daarnaast geven Faludi en Alexander (1989) aan dat 

doorwerking enerzijds bezien kan worden vanuit “a determinate relationship between intention and outcome” 

en anderzijds bezien kan worden vanuit een beslissingsgerichte benadering waarbij de link tussen intentie en 

uitkomst niet van belang is, maar waarbij het van belang is dat er in de dagelijkse besluitvorming kennis wordt 

genomen van het plan en aan het plan gerefereerd wordt (p.130). Zoals in hoofdstuk twee is aangegeven is 

een strategisch plan als (referentie)kader een hulpmiddel bij de dagelijkse besluitvorming. Het daadwerkelijke 

gebruik als referentiekader is doorwerking.  

 

3.3.1 Procesbenadering van doorwerking 

Voortvloeiend uit de hiervoor genoemde theorie van Faludi & Alexander pleit de theorie van Faludi & Mastop 

(1993) voor een enigszins afwijkende manier van doorwerking. Een strategisch beleid werkt door wanneer de 

actoren in besluitvormingsprocessen kennis hebben genomen van het plan en wanneer het plan van invloed is 

geweest bij verdere besluitvorming. Hierbij moet opgemerkt worden dat de uiteindelijke reële uitwerking van 

het beleid niet per se overeen hoeft te komen met de beoogde effecten, want het gaat om de invloed van een 

strategische beleid in het besluitvormingsproces. Dat de werkelijke fysieke uitwerking niet overeenkomt met 

de gewenste uitwerking kan het gevolg zijn van andere factoren, zo stellen zij (op deze plaats zal er geen 

aandacht worden besteed aan deze factoren, daar het vrijwel onmogelijk is alle factoren te benoemen). In de 
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theorie van Faludi & Mastop (1993) kan gesteld worden dat doorwerking met name zijn neerslag vindt in het 

proces en niet zozeer zijn neerslag vindt in de werkelijke ruimtelijke uitwerking van het plan; deze mag immers 

van de beoogde situatie afwijken. De nadruk bij deze theorie ligt op het gedrag (namelijk het kennisnemen van 

het strategische plan in besluitvormingsprocessen) van organisaties.  

 

Reeds een ander voorbeeld van doorwerking als procescriterium is de theorie van Maarsse en Moen (1991, p. 

134). Zij kiezen een meer instrumentele insteek waarbij zij doorwerking bezien vanuit de invloed van 

beleidsinstrumenten. Ook bij deze theorie gaat het om de invloed van een beleid (Maarsse en Moen noemen 

dit een instrument) “op het gedrag van organisaties die deel uitmaken van de doelgroep van het beleid” (1991, 

p.134), waardoor ook hier gesproken kan worden van een procesbenadering van doorwerking.  

Herweijer et al (1990) spreken van doorwerking in termen van proces wanneer beleidsmakers ten eerste de 

inhoud van plannen, aanbevelingen en principes kennen, ten tweede de hiervoor genoemde plannen et cetera 

in overweging nemen en als laatste ook met deze instemmen. 

 

3.3.2 Doorwerking als conformiteit 

Echter, bij alle opvattingen van doorwerking van ruimtelijk beleid gaat het om een zekere, hetzij impliciete 

hetzij expliciete, invloed van een beleid op een ander beleid of handeling; in de literatuur in de meeste 

gevallen echter via de verticale lijn; zie bijvoorbeeld voorgaande subparagraaf.  

 

Naast de hierboven genoemde theorieën die opgevat kunnen worden als een procesmatige benadering van 

doorwerking zijn er anderzijds theorieën die doorwerking opvatten als een feitelijke of formele doorwerking, 

namelijk conformiteit. Na een verkenning van de (omvangrijke en enigszins verwarrende) literatuur kan 

gezegd worden dat het opvallend is dat het onderscheid tussen deze twee, en tevens de opvattingen over 

conformiteit alleen, erg verwarrend is (zie bijvoorbeeld de verschillen in opvattingen over conformiteit tussen 

Talen, 1997; Faludi & Korthals Altes, 1994; Baer, 1997 en Berke & Godschalk, 2008, Barrett & Fudge, 1981).  

Verwarrend is dat er geen eenduidig opvatting bestaat over de definiëring van conformiteit. Enerzijds wordt 

onder conformiteit verstaan de overname, al dan niet letterlijk, of gebruik van beleid in een ander beleid (zie 

bijvoorbeeld de opvattingen van Talen, 1997; Spit & Zoete, 2005 en Herweijer, e.a. 1990). Deze opvatting van 

conformiteit heeft veelal betrekking op strategisch indicatief beleid; in dit onderzoek de structuurvisie. Een 

structuurvisie fungeert als referentiekader voor navolgende projectplannen waardoor verondersteld kan 

worden dat in de navolgende plannen, die conform het strategische plan dienen te zijn, verwezen wordt naar 

het strategische plan(structuurvisie). Anderzijds wordt onder conformiteit verstaan de mate waarin de 

gewenste situatie zoals vastgelegd in een plan overeenkomt met de gerealiseerde (werkelijke waarneembare) 

situatie (planconformiteit) (Berke & Godschalk, 2008). Deze overeenkomst kan zeer toevallig tot stand zijn 

gekomen. Hierbij gaat het vaak over de vraag in hoeverre de afwijkingen toe te schrijven zijn aan het plan zelf 

om hieruit lering te trekken om in de toekomst de kwaliteit van plannen te verbeteren. Immers de kwaliteit 

van het plan kan dermate slecht zijn (onbegrijpelijk, te vaag, te hoog ambitieniveau) dat de gerealiseerde 

ruimtelijke neerslag afwijkt van het plan (Bressers, 1983, p.48).  

 

 

3.4  De theorie van Bressers 

Het meten van de doorwerking van indicatieve strategische plannen, in dit onderzoek structuurvisiebeleid, is 

een uiterst complexe opgave (Needham, e.a., 1997; Mastop & Faludi, 1997; Faludi, 2000; de Lange, e.a., 1997). 

De structuurvisie fungeert als (indicatief) referentiekader waar vanaf geweken kan en mag worden. Hierdoor 

kan er in dit onderzoek niet worden volstaan met alleen het meten van conformiteit tussen het projectplan en 

de structuurvisie (formele vorm van doorwerking). Zoals reeds werd aangegeven heeft doorwerking van 

structuurvisies betrekking op de rol die de structuurvisie heeft gespeeld bij de navolgende plan- en 

besluitvorming van het betreffende woningbouwprojectplan. Non-conformiteit duidt niet meteen op ‘non-
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gebruik’ van de structuurvisie; de structuurvisie kan immers een rol hebben gespeeld op het besluit om in het 

projectplan af te wijken van de doelstellingen van de structuurvisie.  

 

Bij het meten van de doorwerking van structuurvisie naar projectplan is het niet voldoende alleen aandacht te 

besteden aan de vraag of structuurvisiebeleid wordt overgenomen in het woningbouwprojectplan. Door 

alleen de input en output te analyseren wordt de ‘black-box’ van het besluitvormingsproces rond het 

betreffende woningbouwprojectplan niet geopend (Bressers, 1983, p. 291). Bij het meten van doorwerking 

van de structuurvisie gaat het tevens, en met name, om de invloed van de structuurvisie in deze ‘black-box’. In 

zijn onderzoek onderscheidt Bressers (1983) naast deze doelbereikingsbenadering een procesbenadering 

waarbij de mate van doelbereiking wordt getracht te verklaren vanuit de bijdrage die het projectplan (!) in het 

beleidsproces heeft geleverd; ‘is de mate van doelbereik het gevolg van het betreffende beleid?’ 

 

Daarbij gaat hij een stap verder dan bijvoorbeeld een goal achievement analyse en probeert de mate van 

doelbereiking vanuit het beleidsproces te verklaren; de ‘black box’. Vele factoren zijn van invloed op het wel of 

niet behalen van doelstellingen, maar Bressers richt zich expliciet op factoren die binnen de invloedssfeer van 

de betreffende publieke partij liggen waardoor hij evenals dit onderzoek gebruikt maakt van een institutionele 

analyse. Hij onderzoekt daarbij de bijdrage (of niet) die het beleidsplan heeft geleverd aan de mate van 

doelbereiking. Dit noemt hij ‘beleidseffektiviteit’ en is het centrale vraagstuk, naast de mate van 

doelbereiking, van zijn onderzoek. 

 

De verklaring van de beleidseffectiviteit wordt hierbij gezocht in het beleidsproces, (in het onderzoek van 

Bressers) gelegen tussen projectplan en gerealiseerde ruimtelijke uitwerking ervan. Omdat Bressers (1983) de 

doorwerking van projectplan naar werkelijk gerealiseerde situatie analyseert, spreekt hij van doelbereiking. 

Omdat in dit onderzoek de doorwerking van een kaderstellend plan centraal staat wordt er, in tegenstelling 

tot Bressers (1983), geen werkelijke gerealiseerde ruimtelijke situatie ten opzichte van een projectplan 

geanalyseerd, maar wordt de doorwerking van structuurvisie naar woningbouwprojectplan geanalyseerd en 

wordt er niet gesproken van effectiviteit maar conformiteit.  Zoals gesteld, hanteert Bressers (1983) een 

procesevaluatie en tracht van hieruit het mogelijke verschil tussen het projectplan en de werkelijkheid te 

verklaren.  

 

Structuurvisies hebben, zoals in hoofdstuk twee verklaard werd, niet de vorm van een blauwdrukplan, maar 

zijn indicatief en richtinggevend van aard  voor verdere besluitvorming en plannen. Daarom wordt er in dit 

onderzoek niet volstaan met alleen het hanteren van een goal-achievement benadering (de doelbereiking van 

Bressers (1983)). Het vellen van een oordeel over doorwerking op basis van doelbereiking is niet voldoende, 

omdat de makers van het te onderzoeken (woningbouw)projectplan, waaraan de structuurvisie onder andere 

is gericht, de vrijheid hebben om af te wijken van de structuurvisie. Bijkomende reden is dat dit onderzoek 

niet, zoals in het onderzoek van Bressers, de doorwerking van projectplan naar gerealiseerde situatie 

onderzoekt, maar de doorwerking van structuurvisie naar (woningbouw)projectplan. 

 

Ondanks dat de onderzoekseenheden die Bressers onderzoekt enigszins afwijken van de onderzoekseenheden 

in dit onderzoek, biedt Bressers’ aanpak een goede handreiking voor het analyseren van de doorwerking zoals 

deze centraal staat in dit onderzoek. Aanvullende het trachten te meten van de mate van doelbereik (waarbij 

Bressers een rechtstreekse relatie tussen twee elementen verondersteld en waarbij in het kader van dit 

onderzoek alleen wordt gekeken naar de structuurvisie en het projectplan en niet naar het tussengelegen 

proces, zie figuur 3.1) maakt Bressers bij het bepalen van de beleidseffectiviteit gebruik van een procesanalyse 

die gebaseerd is op een ‘zender-boodschap-ontvanger model’ waarbij tevens de invloed van het proces op de 

doelbereiking (doorwerking) wordt betrokken (figuur 3.2) (Bressers, 1983; de Lange e.a., 1997, p.848). In 

navolging van vele empirische studies geven Mastop & Faludi (1997) tevens aan dat dit “social interaction 
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model” (zoals zij het zender-boodschap-ontvanger model noemen) de beste methode is om doorwerking van 

structuurvisies te benaderen; communicatie is daarbij van groot belang.   

 

Figuur 3.1 Doelbereiking 

 

 
 

 

 

Figuur 3.2 Invloed van het proces op de doelbereiking 

 

 
 

Figuur 3.1 en 3.2 zijn gebaseerd op Bressers, 1983 (p.29) 

 

De benadering van Bressers ligt ten grondslag aan de  benadering waarop doorwerking (en de invloed van 

ruimtelijke programmering hierop) in dit onderzoek wordt benaderd. De reden waarom bij de theorie van 

Bressers wordt aangesloten, heeft te maken met het indicatieve karakter van structuurvisies. Een 

enkelvoudige meting van de mate van ‘doelbereiking’ voldoet niet om de doorwerking van structuurvisie 

richting projectplan te analyseren. In het kader van dit onderzoek moet in termen van Bressers’ doelbereiking 

gedacht worden aan de mate waarin de beslissingen in het projectplan conform het beleid van de 

structuurvisie zijn. Echter wanneer enkel van een ‘doelbereikingsanalyse’ gebruik wordt gemaakt en hierbij tot 

de conclusie wordt gekomen dat het projectplan niet conform de structuurvisie is, zou dit betekenen dat de 

structuurvisie niet heeft doorgewerkt. Maar zoals  beargumenteerd werd, fungeert de structuurvisie als ‘a 

frame of reference’ en hoeven navolgende plannen niet conform de structuurvisie te zijn om te concluderen 

dat de structuurvisie toch doorgewerkt heeft. Het gaat om de vraag of de structuurvisie bij het projectplan en 

het besluitvormingsproces ervan een rol heeft gespeeld.  

 

Om antwoord te krijgen op de vraag of de structuurvisie een rol heeft gespeeld wordt er gebruik gemaakt van 

hetzelfde model dat Bressers hanteert; het ‘zender-boodschap-ontvanger model’, waarbij aansluitend op de 

doelbereikinganalyse een analyse van het tussenliggende proces (de rol van de structuurvisie in de 

besluitvormingsproces van het projectplan) plaatsvindt. Met behulp van deze benadering wordt er niet alleen 

een antwoord gegeven op de vraag of de betreffende woningbouwprojectplannen conform de structuurvisie 

zijn maar wordt er tevens geanalyseerd of structuurvisie als ‘frame of reference’ voor de betreffende 

woningbouwprojectplannen heeft gefungeerd. In termen van Mastop en Faludi (1997) moeten structuurvisies 

gezien worden als “structuring devices which help us to know where we are heading, to guide our present and 

future actions” (p.817). Daardoor is het meten van de conformiteit tussen het projectplan en structuurvisie 

niet voldoende en, zo geven zij aan, is communicatie “the name of the game” bij het evalueren van 

structuurvisies (p.817). 

 

Met behulp van de theorie van Bressers (1983) wordt, onder meer in navolging van de Lange et al. (1997), in 

dit onderzoek een drietrapsbenadering gehanteerd om de doorwerking van het structuurvisiebeleid met 

betrekking tot woningbouw in het woningbouwprojectplan en het effect van ruimtelijke programmering 

hierop te onderzoeken. In deze drietrapsbenadering worden drie variabelen van doorwerking onderscheiden, 

namelijk, de hierboven aangehaalde, conformiteit, communicatie en de meest belangrijke gebruik. Hieronder 
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zal op ieder van deze drie elementen in worden gegaan waarbij tevens ingegaan zal worden op de 

achterliggende filosofie van deze drie elementen. 

 

Conformiteit heeft betrekking op de mate van conformiteit tussen de doelstellingen in het projectplan en de 

doelstellingen van de structuurvisie. Conformiteit sluit daarbij nauw aan bij de doelbereiking waar Bressers 

(1983) over spreekt. Bressers spreekt van doelbereik waarbij het gaat over de conformiteit (doelbereik) tussen 

de zichtbare werkelijke situatie en het plan. Conformiteit heeft in dit onderzoek geen betrekking op de 

werkelijk gerealiseerd situatie (omdat structuurvisies geen vaststaande eindsituatie bevatten), maar heeft 

betrekking op de mate van conformiteit tussen de structuurvisie en het te onderzoeken projectplan. Dit 

element van doorwerking heeft in belangrijke mate een relatie met legitimiteit. De structuurvisie is het 

document wat de ruimtelijke ontwikkelingen voor de lange termijn vastlegt. Wanneer in de opvatting van 

Bressers het projectplan niet conform de structuurvisie is wordt de legitimiteit ervan geschaad, daar er niet 

overeenkomstig de structuurvisie wordt besloten. Het meten van conformiteit geeft echter niet direct 

antwoord op de vraag of de mate van conformiteit bewust of onbewust tot stand is gekomen. 

 

Communicatie heeft in termen van Bressers (1983) betrekking op het proces. Communicatie wordt in dit 

onderzoek als het minst zwaarwegende element van doorwerking beschouwd. Dit betekent echter niet dat 

communicatie in dit onderzoek als onbelangrijk element van doorwerking wordt bezien; in tegendeel. Gezien 

de communicatieve functie van de structuurvisie is het een noodzakelijke voorwaarde of en in hoeverre de 

boodschap van de structuurvisie, in de vorm van doelstellingen, bij de ‘ontvangers’ van de structuurvisie is 

aangekomen (Faludi, 2000; Faludi & Korthals Altes, 1994, Faludi & Mastop, 1993; de Lange, e.a., 1997) (en de 

mate waarin de ontvanger bewust is van de doelstellingen in de structuurvisie (de Lange, e.a., 1997)). Zonder 

dat er sprake is van communicatie kan er geen doorwerking plaatsvinden. Wanneer de ontvangers geen 

kennis hebben genomen van het bestaan van de structuurvisie, kunnen zij deze onmogelijk als referentiekader 

gebruiken; de ontvangers weten immers niet van het bestaan ervan. 

 

Gebruik is het derde beoordelingscriterium van doorwerking. Ook dit beoordelingscriterium vindt zijn neerslag 

in het proces, en heeft betrekking op de inhoud van de structuurvisie en heeft mede als doel te bepalen in 

hoeverre de gevonden mate van conformiteit inderdaad toe te schrijven valt aan (het gebruik van) de 

structuurvisie (Bressers, 1983). Het gebruik van de structuurvisie als referentiekader bij het 

besluitvormingsproces van het projectplan is het hoofddoel van doorwerking (Alexander, 1998; Faludi & 

Mastop, 1993). Op basis van dit element, die tevens in belangrijke mate communicatie en conformiteit bevat, 

zal er een oordeel worden gegeven over doorwerking. Bij gebruik wordt bepaald of de betreffende 

‘ontvangers’ die nauw betrokken zijn geweest bij het beleidsproces van het woningbouwprojectplan in het 

beleidsproces bewust gebruik hebben gemaakt van inhoud van de structuurvisie (de Lange, 1997). Met inhoud 

worden in dit onderzoek de doelstellingen met betrekking tot woningbouw van de structuurvisie bedoeld. 

Wanneer hiervan sprake is, werkt de structuurvisie door.  

 

3.5 Conclusie 

In dit hoofdstuk is aangegeven dat er verschillende soorten van doorwerking te onderscheiden zijn. Daarbij is 

aangegeven dat in dit onderzoek toe wordt gesneden op verticale doorwerking. Daarnaast kan er in het 

onderzoek niet volstaan worden met een input-output analyse om de doorwerking van de structuurvisie te 

meten. De structuurvisie bevat geen eindsituatie en is niet bindend. Het gebruik van de structuurvisie als 

referentiekader in de besluitvormingsprocessen van de projecten is relevant. De black-box van het proces 

dient geopend te worden, waaruit een analyse van dit proces moet blijken in hoeverre de structuurvisie als 

referentiekader heeft gefungeerd bij de besluitvormingsprocessen van de projectplannen. Het volgende 

hoofdstuk bevat het methodologische deel van het onderzoek. Daarin wordt uitgelegd hoe doorwerking exact 

geoperationaliseerd is en met behulp van welke onderzoeksmethoden het onderzoek is uitgevoerd. 
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4 Operationalisering 
 

 

“The key to plan performance is simply the way in which subsequent decision-making evolves” (Mastop & 

Faludi, 1997, p. 824). 

 

 

Het voorgaande hoofdstuk heeft het theoretische onderdeel van dit onderzoek afgesloten. Dit hoofdstuk is 

het begin van het empirische deel van het onderzoek waarin onder andere uiteen wordt gezet of en welke 

effecten ruimtelijke programmering heeft op de doorwerking van de structuurvisie naar het projectplan. 

 

Dit hoofdstuk start met paragraaf 4.1 waarin de operationalisering van doorwerking uiteen wordt gezet. 

Paragraaf 4.2 bevat het analyseschema waarin beschreven zal worden hoe de doorwerking exact gemeten, 

gewogen en beoordeeld zal worden. Paragraaf 4.2 is vormt daarmee de kern van dit hoofdstuk. Vervolgens 

wordt in paragraaf 4.3 beschreven welke onderzoeksmethode(n) het meest geschikt zijn voor het uitvoeren 

van het empirische onderzoek. Afsluitend zullen de gekozen onderzoeksmethoden in paragraaf 4.4 verder 

geconcretiseerd worden en vindt er een verantwoording plaats voor selectie van de onderzoekseenheden 

(paragraaf 4.5). Daarbij wordt er aangegeven waarom het onderzoek met behulp van casestudies is 

uitgevoerd. 

  

 

4.1  Operationalisering van beoordelingscriteria 

In dit onderzoek staat de doorwerking van structuurvisies centraal. Bovendien wordt onderzocht of ruimtelijke 

programmering de structuurvisie effectiever maakt; de implementatiekloof verkleind. Hierdoor kan er niet 

volstaan worden met enkel het meten van doorwerking. Het tweede deel van de centrale vraagstelling stelt 

immers het effect van ruimtelijke programmering op de gemeten mate van doorwerking centraal. Centraal 

staan de indicatieve kaderstellende structuurvisies die fungeren als referentiekader voor de besluitvorming in 

de plan(nings)processen van de projecten.  

 

Het meten van de doorwerking van indicatieve strategische plannen is een uiterst complexe opgave. Hier 

moet aan toegevoegd worden dat wanneer de mate van doorwerking is onderzocht tevens bepaald moet 

worden wat de verklaring is voor deze mate van doorwerking. De reden waarom het meten van de 

doorwerking van een structuurvisie complex is, is het feit dat de doelstellingen, waarop doorwerking in dit 

onderzoek gemeten wordt, globaal en indicatief van karakter zijn (Needham, e.a., 1997). Het benaderen van 

doorwerking is dan ook anders dan een conventionele benadering waarbij gerealiseerde uitkomsten tegen de 

gewenste uitkomsten worden afgezet (voor een uiteenzetting hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk drie).  

 

Dit onderzoek zal niet alle effecten van structuurvisies onderzoeken. De reden hiervoor is gelegen in het feit 

dat het onmogelijk is om alle effecten van een structuurvisie te onderzoeken. Elk strategisch beleid kent 

ontelbare effecten en onderzoek naar de doorwerking van structuurvisies houdt daarom altijd een keuze in 

van (doorwerkings-) effecten waarop wordt gelet. Hier staat de doorwerking naar woningbouwprojectplannen 

centraal. 

 

De maatstaven waarop de woningbouwprojectplannen zullen worden beoordeeld zijn de structuurvisie zijn 

doelstellingen met betrekking tot woningbouwbeleid. Reden hiervoor is de relatie die structuurvisies hebben 
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met de uiteindelijke werkelijke ruimtelijke interventies. Zoals reeds werd aangegeven bevatten structuurvisies 

abstracte doelstellingen met betrekking tot de eindsituatie. Ze zijn daarmee anders dan projectplannen die 

meer gedetailleerd van aard zijn en een concrete eindsituatie bevatten. Bovendien zijn structuurvisies 

indicatief en richtinggevend van aard, waardoor afwijken van hetgeen in de structuurvisie is vastgelegd 

toegestaan is. Een zeer belangrijke vraag bij doorwerking is of de structuurvisie een rol heeft gespeeld in de 

besluitvorming van het projectplan. Daarbij gaat het tevens om de vraag of deze mate van invloed te verklaren 

is vanuit ruimtelijke programmering of dat een ander “deelproces” (Bressers, 1983) hiervan de verklaring is. De 

gewenste situatie in het projectplan mag daarom afwijken van de doelstellingen in de structuurvisie. 

Logischerwijs kan er niet volstaan worden met het meten van de conformiteit tussen gewenste situatie uit de 

structuurvisie en de concreet gerealiseerde interventies (Mastop & Faludi, 1997). 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat in dit onderzoek allereerst de mate van doorwerking zal worden 

bepaald. Waarna uit de verklaring zal blijken wat de oorzaak is geweest van de mate van doorwerking. Hieruit 

zal blijken of de doorwerking valt te verklaren vanuit ruimtelijke programmering. Doorwerking is 

geoperationaliseerd met behulp van onderstaande beoordelingscriteria. Voor een uitwerking van de 

achterliggende gedachtegang van deze beoordelingscriteria wordt er verwezen naar hoofdstuk drie.  

 

1.  Conformiteit 

Het eerste beoordelingscriterium, conformiteit, zal gemeten worden met behulp van de documentenanalyse 

en fungeert als basis voor het geven van een eerste verwachting over de doorwerking. Uit de analyse blijkt 

immers of de structuurvisie (bewust of onbewust) van invloed is geweest op het projectplan. Indien bewust is 

de structuurvisie gebruikt en heeft deze doorgewerkt. De maatstaven waarop de conformiteit van de twee 

woningbouwprojectplannen worden beoordeeld zijn de structuurvisie zijn doelstellingen voor woningbouw. 

De mate van conformiteit zal bepaald worden door te analyseren of doelstellingen uit de structuurvisie zijn 

geciteerd in het projectplan of hiernaar verwezen wordt. Om een oordeel te krijgen of ruimtelijke 

programmering van invloed is geweest op de doorwerking van de doelstellingen naar het projectplan zal er 

tevens op gelet worden of er in het woningbouwprojectplan gerefereerd wordt aan de ruimtelijke 

programmering. Heeft bijvoorbeeld de ruimtelijke programmering ervoor gezorgd dat er afgeweken wordt (of 

niet) van de structuurvisie? De verschillende situaties die zich hierbij voor kunnen doen zijn weergegeven in 

tabel 4.1. 

 

Als laatste moet opgemerkt worden dat structuurvisies abstract zijn, waardoor het zeer complex is om 

algemene kwantitatieve maatstaven op te stellen waarop beide te onderzoeken projectplannen en 

structuurvisies beoordeeld zullen worden. De maatstaven waarop de conformiteit van het 

woningbouwprojectplan met de structuurvisie het beste geanalyseerd kan worden zijn de doelstellingen van 

de structuurvisie (Mastop & Faludi, 1997; Mastop & Needham, 1997). 

  

Tabel 4.1 Conformiteit 

 Bewust Onbewust 

Conform 1 2 

Niet conform 3 4 

 

 

- Situatie 1: 

Wanneer de doelstellingen in het projectplan letterlijk overeenkomen met de structuurvisie en dit 

bewust is gedaan bevindt het projectplan zich in kwadrant nummer één. Als deze situatie zich 

voordoet werkt de structuurvisie door. Er wordt verwezen naar, of geciteerd uit, de structuurvisie.  
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- Situatie 2: 

Deze situatie komt in grote lijnen overeen met situatie één. Echter wordt in deze situatie de 

structuurvisie onbewust geciteerd of er naar verwezen. Er wordt verwacht dat de kans dat deze 

situatie zich voordoet erg klein is. Het letterlijk overnemen van tekst zonder dat de verantwoordelijke 

dit weet lijkt erg onwaarschijnlijk. Of er in deze situatie daadwerkelijk sprake van doorwerking is, kan 

uit de documentanalyse alleen niet afgeleid worden, doordat de structuurvisie wel invloed heeft 

gehad in het proces maar dit niet is af te leiden uit het projectplan. 

 

- Situatie 3: 

In deze situatie is de structuurvisie gebruikt om de afwijkende keuze ten opzichte van de 

structuurvisie te verantwoorden. De structuurvisie is geciteerd in het projectplan (of er wordt hier 

naar verwezen). Maar beslissingen die in het projectplan genomen zijn, wijken af van de 

doelstellingen van de structuurvisie. Echter, werkt de structuurvisie wél door, omdat er bewust van 

de structuurvisie wordt afgeweken en er in het projectplan expliciet naar verwezen wordt, wat wijst 

op gebruik van de structuurvisie. 

 

- Situatie 4: 

In deze situatie is er geen sprake van doorwerking. Beslissingen in het projectplan zijn niet conform 

de doelstellingen uit structuurvisie en men is zich niet bewust geweest van deze afwijking. Doordat 

de structuurvisie geen rol heeft gespeeld in het besluit kan er worden gesteld dat er in deze situatie 

ook geen doorwerking ten opzichte van gebruik plaatsvindt. De betreffende doelstellingen uit de 

structuurvisie komen immers niet ter sprake.  

 

Bij voorgaande situaties moet opgemerkt worden dat beoordeling van de conformiteit door middel van een 

documentanalyse een complexe en subjectieve opgave is. Doelstellingen uit de structuurvisie, in dit onderzoek 

met betrekking tot woningbouw, zijn globaal en vaag van aard waardoor de interpretatie per persoon 

verschilt; tevens is er sprake van dit probleem bij het beoordelingscriterium gebruik (Faludi, 2000). In 

tegenstelling tot projectplannen zijn doelstellingen uit de structuurvisie veelal niet te kwantificeren waardoor 

er een kwalitatief oordeel gegeven dient te worden over de mate van conformiteit (Faludi, 2000). Wanneer er 

met behulp van de documentenanalyse een eerste oordeel is gegeven over de mate van doorwerking is het 

van belang met behulp van interviews de gevonden mate van conformiteit te verifiëren en met het oog op dit 

onderzoek te analyseren of ruimtelijke programmering op de mate van conformiteit van invloed is geweest. 

Als voorbeeld: wanneer het woningbouwprojectplan niet conform is en dit onbewust is gedaan, is er in dit 

geval daadwerkelijk ook geen gebruik gemaakt van de structuurvisie? 

 

Dit onderzoek is zich er daarom tevens van bewust dat er bij het tweede deel van het empirische deel, waarin 

het effect van ruimtelijke programmering op doorwerking centraal staat, een zekere mate van 

(onontkoombare) normativiteit aanwezig is (zie hierover onder meer ook Mastop & Needham, 1997). 

 

2.  Communicatie  

Het tweede beoordelingscriterium dat van belang is voor de doorwerking van de doelstellingen van de 

structuurvisie is communicatie. Daarbij gaat het om de vraag of de ‘ontvangers’ van de structuurvisie kennis 

hebben genomen van de structuurvisie en bekend zijn met de inhoud ervan en bekend zijn met de status van 

de structuurvisie. In dit onderzoek zijn dat de personen die betrokken zijn (geweest) bij het betreffende 

woningbouwprojectplan. Er tevens getracht antwoord te geven op de vraag of de ontvangers als gevolg van 

ruimtelijke programmering bekender zijn geworden met de inhoud van de structuurvisie. Communicatie is 

daarmee een noodzakelijke voorwaarde voor doorwerking. De ontvangers dienen bekend te zijn met het 

bestaan van de structuurvisie. Als dit niet zo is kunnen zij de structuurvisie niet gebruiken als referentiekader 

in de besluitvorming(-sprocessen) van de twee cases.   
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3.  Gebruik 

De mogelijke invloed van ruimtelijke programmering op gebruik zal onderzocht worden door te analyseren 

wat de verklaringen zijn voor gevonden mate van gebruik van de structuurvisie. Wanneer de doorwerking valt 

te verklaren vanuit andere factoren dan ruimtelijke programmering kan geconcludeerd worden dat ruimtelijke 

programmering niet van invloed is geweest op de doorwerking. Deels vertoont dit overeenkomst met de 

eerder genoemde kwadranten 1 en 3. Echter gaat het op deze plek om het gebruik van de structuurvisie in het 

besluitvormingsproces van het woningbouwproject. Dit zijn de ontastbare zaken van de structuurvisie zoals 

aangehaald in hoofdstuk twee. Niet het formele beoordelingscriterium conformiteit. Deze zijn niet af te leiden 

uit betreffende woningbouwprojectplan zelf.  

 

Wanneer van alle drie de beoordelingscriteria informatie is verzameld kan er een oordeel worden gegeven 

over de oorzaak van de doorwerking van de structuurvisie in het proces van woningbouwprojectplan en of dit 

te verklaren is vanuit ruimtelijke programmering.  

 

Op deze plek verdienen vier onderwerpen extra aandacht: 

 

Causaliteit 

De eerste is causaliteit. Allereerst moet opgemerkt worden dat een verandering in de beoordelingscriteria niet 

vanzelfsprekend het gevolg hoeven te zijn van ruimtelijke programmering.  

 

Daarnaast hebben de interviews als doel te analyseren in hoeverre de gevonden mate van conformiteit 

toevallig is of niet én of ruimtelijke programmering de verklaring is voor de mate van conformiteit. 

Bijvoorbeeld, wanneer de situatie zich voordoet dat het betreffende woningbouwprojectplan conform de 

structuurvisie is, maar dat hierbij niet gerefereerd wordt aan (of verwezen naar) de structuurvisie, kan hieruit 

niet direct de conclusie worden getrokken dat de doelstellingen van de structuurvisie niet hebben 

doorgewerkt. De structuurvisie kan in deze situatie wel een rol hebben gespeeld in de besluitvorming van het 

woningbouwprojectplan, zonder dat dit expliciet vermeld is in het projectplan. De interviews hebben tevens 

als doel deze causaliteit veilig te stellen, doordat onderzocht zal worden wat de verklaring is voor de mate van 

doorwerking.  

 

Validiteit 

Een tweede onderwerp, dat nauw aansluit bij causaliteit (Bryman, 2008), is validiteit. Met het oog op de 

vraagstelling in dit onderzoek gaat het hierbij om de vraag of de mate van doorwerking het gevolg is van 

ruimtelijke programmering. Om de validiteit van het onderzoek te vergroten zijn er definities opgesteld van de 

drie beoordelingscriteria. Deze definities zijn voor alle respondenten hetzelfde, zodat zeker is dat gemeten 

wordt wat gemeten dient te worden. Het meten van doorwerking, met behulp van de drie 

beoordelingscriteria staat centraal. Na het meten van de doorwerking staat de centraal hoe de doorwerking te 

verklaren is. Uit de verklaringen moet blijken of de mate van doorwerking het gevolg is van ruimtelijke 

programmering. Met behulp van deze verklaringen kan er een antwoord worden gegeven op de centrale 

vraagstelling van het onderzoek (valt de doorwerking te verklaren vanuit ruimtelijke programmering?). 

De doorwerking wordt gemeten met behulp van indicaties met cijfers. Dit komt de validiteit van het 

onderzoek verder ten goede. 

  

Context en generaliseerbaarheid 

Een laatste element dat aandacht verdiend is generaliseerbaarheid. In dit onderzoek is de onderzoeker zich er 

van bewust dat gevonden resultaten en uitkomsten niet generaliseerbaar zijn en bij het vergelijken van de 

uitkomsten tussen de cases voorzichtigheid geboden is. Omdat er bij het gebruik wordt gemaakt van een 

tweetal casestudies zijn de resultaten en conclusies die hieruit voortvloeien alleen geldig voor de betreffende 

cases en het betreffende woningbouwprojectplannen. Er is voor casestudies gekozen omdat de contexten per 
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gemeente, project en beleidsveld sterk verschillen. Deze contexten werken door in de uitkomsten van het 

onderzoek. Door het gebruik van casestudies, waarbij tevens de context wordt geanalyseerd, kunnen er 

geldige uitspraken worden gedaan. Het doen van een onderzoek in breedte, waarbij vele gemeenten worden 

onderzocht, doet afbreuk aan de conclusies die hieruit zullen worden getrokken. 

 

Controle 

Met behulp van toekennen van cijfers aan de beoordelingscriteria kunnen de verklaringen voor de mate van 

doorwerking worden gecontroleerd. Hieruit zal blijken of er tegenstrijdigheden bestaan tussen de verklaring 

van de respondenten en de mate van de beoordelingscriteria. Wanneer de respondent verklaard veel gebruik 

te hebben gemaakt van de structuurvisie als referentiekader, maar een cijfer drie geeft voor de mate van 

gebruik is dit tegenstrijdig. Met behulp van deze controle worden eventuele tegenstrijdigheden duidelijk en 

kan om nadere uitleg gevraagd worden. 

 

Gevraagd wordt aan de respondent om een rapportcijfer op een schaal van één tot en met tien toe te kennen 

aan de beoordelingscriteria communicatie en gebruik. Niet voor conformiteit omdat deze feitelijk van karakter 

is en direct door de onderzoeker af te leiden is. Hiervoor gelden de volgende principes: 

 

- Des te hoger het cijfer voor communicatie des te beter is de respondent bekend met de inhoud van 

de structuurvisie. 

- Des te hoger het cijfer voor gebruik des te meer wordt er gebruik gemaakt van de structuurvisie om 

beslissingen met betrekking tot woningbouwprojectplannen te verantwoorden. 

 

Omdat deze controle overeenkomt met de wijze van meting wordt er op deze plek niet verder ingegaan. Voor 

een verdere uitwerking hiervan wordt er verwezen naar paragraaf 4.2. 

 

De volgende paragraaf gaat verder in op het hier voorgaande en beschrijft hoe de verzamelde data in dit 

onderzoek gemeten, gewogen en beoordeeld zal worden. 

 

 

4.2  Analyseschema 

In paragraaf 4.1 is beschreven hoe doorwerking in dit onderzoek geoperationaliseerd is. Daarbij is aangegeven 

dat er op drie beoordelingscriteria wordt getoetst, waarbij de verandering in het gebruik van de structuurvisie 

het belangrijkste beoordelingscriterium is. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van twee 

casestudies in de gemeenten Hengelo en Zwolle. Hiervoor is gekozen, omdat er een relatie bestaat tussen de 

conclusies en de context waarin het onderzoek plaatsvindt. Door middel van het uitvoeren van casestudies 

wordt er rekening gehouden met de context waarin het onderzoek plaatsvindt (voor een verdere uitwerking 

hiervan wordt er verwezen naar de vorige paragraaf). Echter is nog niet aangegeven hoe geoordeeld zal 

worden over (de beoordelingscriteria van) doorwerking. 

 

Op deze plek wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop in dit onderzoek doorwerking beoordeeld zal 

worden. Zoals reeds aangegeven werd, wordt doorwerking in dit onderzoek benaderd met behulp van de drie 

beoordelingscriteria conformiteit, communicatie en gebruik. Op deze plek zal niet ingegaan worden op de 

achterliggende filosofie van deze drie beoordelingscriteria, hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk drie. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat het opstellen van algemene kwantitatieve beoordelingscriteria een 

uiterst complexe opgave is, doordat doelstellingen uit structuurvisie vaak niet concreet genoeg zijn om deze te 

kwantificeren (Mastop & Faludi, 1997). Achtereenvolgens zal worden beschreven hoe het analyseschema 

geïnterpreteerd moet worden waarbij beschreven zal worden hoe de beoordelingscriteria exact gemeten, 

gewogen en beoordeeld zullen worden.  
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4.2.1 Meting 

De mate van conformiteit is gemeten door te tellen hoe vaak er in het projectplan wordt verwezen naar de 

relevante doelstellingen in de structuurvisie en hoe vaak de relevante doelstellingen uit de structuurvisie in het 

projectplan worden geciteerd (in brede zin wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin besluiten 

die met betrekking tot woningbouw in het projectplan genomen zijn overeenkomen met de relevante 

doelstellingen uit de structuurvisie, zonder dat daarbij geciteerd of verwezen wordt naar deze doelstellingen).  

 

In het empirische onderzoek van deze studie wordt conformiteit gedefinieerd als: het in het projectplan 

letterlijk overnemen van relevante doelstellingen uit de structuurvisie of het verwijzen hiernaar. Met ‘relevante 

doelstellingen’ worden in dit onderzoek de doelstellingen uit de structuurvisie bedoeld die van invloed zijn 

voor op de woningbouw in het betreffende projectplan. Alvorens de analyse van het projectplan is de 

structuurvisie geanalyseerd om hieruit relevante doelstellingen te selecteren waarop de conformiteit van het 

projectplan gemeten zal worden. Deze zijn terug te vinden in de subparagraaf 5.1.1 en 5.2.2. 

 

Aansluitende bovenstaande documentanalyse hebben de interviews, met betrekking tot conformiteit, als doel 

te achterhalen wat de verklaringen zijn van de mate van conformiteit. Over de mate van conformiteit, evenals 

over gebruik en communicatie, bestaan enige veronderstellingen welke zijn voortgekomen uit het 

theoretische onderzoek van dit onderzoek. Tijdens de interviews is er gesproken over deze veronderstellingen. 

Dit is gedaan om mogelijke verbanden die in dit onderzoek worden verondersteld te ‘toetsen’. Verbanden 

tussen ruimtelijke programmering en doorwerking. Bijvoorbeeld: ruimtelijke programmering heeft als doel de 

besluitvorming zo effectief en efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden. Van de projecten die uitgevoerd 

worden, wordt verwacht dat zij in hoge mate bijdragen aan de doelstellingen uit de structuurvisie (zie 

hoofdstuk twee; Verdaas & de Haas, 2003; Bramley & Stewart, 1981 voor een uitwerking hiervan). Hieruit is 

afgeleid dat de projectplannen van de uitgevoerde projecten een hoge mate van conformiteit bevatten. In het 

projectplan wordt effectiviteit nagestreefd, waardoor verwacht wordt dat de structuurvisie veel is gebruikt als 

referentiekader en dit tevens vermeld is (door middel van citaten en verwijzingen). Wanneer er inderdaad een 

hoge mate van conformiteit waar te nemen is, is tijdens de interviews gesproken over bovenstaande 

veronderstelling als mogelijke verklaring voor de hoge mate van conformiteit. Dezelfde methode is gebruikt bij 

de andere beoordelingscriteria. 

 

De meting van communicatie en gebruik, is in dit onderzoek anders vormgegeven dan de meting van 

conformiteit. De oorzaak hiervan is dat in tegenstelling tot conformiteit, de mate van communicatie en de 

mate van het gebruik van de structuurvisie bij het projectplan niet direct observeerbaar zijn voor de 

onderzoeker.. De mate van communicatie en gebruik van de structuurvisie is geanalyseerd met behulp van 

interviews met betrokkenen bij het projectplan. Dit onderzoek tracht ‘de mate van’ communicatie en gebruik 

te analyseren. Om deze meting zo consistent mogelijk uit te voeren is ervoor gekozen om de mate van 

communicatie en gebruik door de respondent weer te laten geven op een schaal van één tot en met tien (wat 

de validiteit van dit onderzoek tevens ten goede komt). Tevens is voor deze methode gekozen omdat hierdoor 

het gemiddelde van de beoordelingscriteria kan worden berekend. Er wordt bij iedere respondent gebruik 

gemaakt van dezelfde methode, waardoor tevens de resultaten tussen de cases vergeleken kunnen worden. 

Als laatste moet opgemerkt worden dat verwacht wordt dat met behulp van cijfers een betere inschatting kan 

worden gegeven van de mate van de beoordelingscriteria.  Beter dan bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van 

een nominale schaal waarbij drie of vijf opties worden gegeven (van zeer slecht tot uitstekend). Door de mate 

van gebruik en communicatie op een schaal van één tot tien te plaatsen kan een goed beeld verkregen 

worden van ‘de mate van’. Hierbij geldt dat des te hoger het cijfer des te meer gebruik er is gemaakt van de 

structuurvisie en des te hoger het cijfer voor communicatie des te beter is de respondent bekend met de 

structuurvisie (zie voor de gehanteerde definities van gebruik en communicatie de volgende alinea). Met 

nadruk moet hierbij worden opgemerkt dat de analyse niet enkel heeft bestaan uit het analyseren van cijfers 
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behorende bij de drie beoordelingscriteria. De verklaringen voor de mate van beoordelingscriteria hebben een 

prominente plek. 

 

Wanneer de mate van gebruik en communicatie bekend is (aangegeven met een cijfer), wordt in dit 

onderzoek de verklaring van dit cijfer als zeer belangrijk bezien. Uit deze verklaring(en) zal blijken wat de 

oorzaak van de mate van doorwerking is en of ruimtelijke programmering hierop van invloed is geweest. De 

verklaringen laten zich zeer lastig kwantificeren. Hierdoor is aan de respondent gevraagd om het gegeven 

cijfer te verantwoorden, waarbij voor de onderzoeker tevens de mogelijkheid bestaat om door te vragen en 

zodoende genoeg en juiste informatie te verkrijgen. 

 

Om zo weinig mogelijk aan de interpretatie van de respondent over te laten en de metingen zo consistent 

mogelijk uit te voeren is er bij ieder interview gebruik gemaakt van dezelfde definities van communicatie en 

gebruik. De definitie van (de mate van) communicatie luidde: de mate waarin de respondent bekend is met de 

inhoud, en in mindere mate de status en bestaan, van de structuurvisie. De in de interviews gehanteerde 

definitie van de mate van gebruik luidt: de mate waarin de structuurvisie, bij het beleidsproces rond het 

projectplan, expliciet als referentiekader heeft gefungeerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat tijdens de 

interviews werd aangegeven dat de mate van gebruik niet betekent dat er ook overeenkomstig de relevantie 

doelstellingen besloten hoeft te worden. 

 

Gezien het tweede deel van de centrale vraagstelling draait het in dit onderzoek om de vraag in hoeverre 

ruimtelijke programmering van invloed is geweest op de doorwerking van de. De mogelijke positieve invloed 

van ruimtelijke programmering op de doorwerking is afgeleid uit de verklaringen van de respondenten op de 

verschillende beoordelingscriteria. Bij het ondervragen van de respondenten is er rekening gehouden met het 

feit dat de respondent oorzaken van maten van gebruik, communicatie en conformiteit ‘vergeet’ aan te geven. 

Hierdoor bestaat de kans dat een mogelijke verklaring die gelegen is in ruimtelijke programmering tevens niet 

in de analyse wordt meegenomen. Om toeval uit te sluiten wordt bij iedere mate van een beoordelingscriteria 

gevraagd of deze (onder andere) te verklaren is vanuit een mogelijke invloed van ruimtelijke programmering. 

Met behulp van de veronderstellingen zijn mogelijke verwachte verbanden tussen de beoordelingscriteria en 

ruimtelijke programmering getoetst. Met betrekking tot de invloed van ruimtelijke programmering op de drie 

beoordelingscriteria bestaan in dit onderzoek enkele veronderstellingen. Deze zijn gedurende de interviews 

voorgelegd aan de respondenten om met zekerheid te concluderen of de mate van de beoordelingscriteria 

wel of niet te verklaren zijn vanuit ruimtelijke programmering (de veronderstellingen worden behandeld aan 

het einde van deze paragraaf). 

 

4.2.2 Beoordeling   

In dit onderzoek wordt allereerst begonnen met het meten van conformiteit. Zoals hierboven en in hoofdstuk 

drie werd aangegeven is het meten van conformiteit geschikt om een eerste verwachting uit te spreken over 

de doorwerking van de structuurvisie. In dit onderzoek wordt het projectplan als conform beschouwd wanneer 

in het projectplan drie keer of vaker wordt verwezen naar de structuurvisie of wanneer deze geciteerd wordt. 

De motivering voor deze grens is gelegen in het karakter van de structuurvisie. Zoals bleek is deze indicatief en 

niet (wettelijk) bindend zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat 

letterlijk overnemen van doelstellingen uit de structuurvisie niet veel tot nauwelijks voor zal komen. Hierdoor 

wordt er vanuit gegaan dat twee of meer keer verwijzen/citeren hierdoor een geschikte grens is. Non-

conformiteit duidt niet direct op non-gebruik van de structuurvisie, daar de structuurvisie wel gebruikt kan zijn 

als referentiekader, maar dit niet ‘vermeld’ is (door middel van citaten of verwijzingen). 

 

Het bekend zijn met het bestaan en de inhoud van de heeft niet automatisch tot gevolg dat er ook gebruik van 

wordt gemaakt. Echter, zonder bekend te zijn met het bestaan van de structuurvisie of in zijn geheel niet 

bekend te zijn met de doelstellingen ervan heeft als logisch gevolg dat er door de betreffende persoon geen 
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gebruik van de structuurvisie kan worden gemaakt (hij/zij weet immers niet bestaan van de structuurvisie). 

Desalniettemin, kan gezien de belangrijke communicatieve functie van de structuurvisie er niet voorbijgegaan 

worden aan dit beoordelingscriterium. In dit onderzoek wordt de mate van communicatie als goed ervaren 

wanneer er aan dit criterium een cijfer van zeven of hoger wordt toegekend. De reden waarom hieraan een 

zeven wordt toegekend is dat de structuurvisie een belangrijke communicatieve functie heeft. Wanneer de 

boodschap van de structuurvisie de respondenten niet bereikt, of slecht bereikt, kan dit leiden tot een laag 

gebruik van de structuurvisie als referentiekader. Andersom kan gesteld worden dat de ontvangers van de 

structuurvisie goed bekend moeten zijn met de inhoud van de structuurvisie om deze inderdaad ook te 

gebruiken. Daardoor is gekozen voor een relatief hoog cijfer voor de mate van communicatie
 
en verwacht 

wordt dat als gevolg van ruimtelijke programmering er meer aandacht is voor de doelstellingen van de 

structuurvisie.  

 

Een hoge mate van communicatie leidt niet automatisch tot een hogere mate van gebruik en conformiteit. 

Bijvoorbeeld door ‘tactisch’ handelen van actoren, waardoor er bewust geen gebruik wordt gemaakt van de 

structuurvisie om ontwikkelingen, die in strijd zijn met de strategische doelstellingen gedaan te krijgen. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de in hoofdstuk twee kort aangehaalde incrementele besluitvorming. 

Daadwerkelijk gebruik van de structuurvisie als referentiekader bij het (woningbouw) is het hoogste 

ambitieniveau van doorwerking van de structuurvisie; voortvloeiend uit het kaderstellende karakter van de 

structuurvisie voor navolgende plannen (zie hoofdstuk 2). De grens voor gebruik is in dit onderzoek gelegd op 

zeven. Het hoofddoel van de structuurvisie is dat de inhoudelijk doelstellingen met betrekking tot 

woningbouw in de betreffende cases als kader hebben gefungeerd voor de projectplannen. De structuurvisie 

behaalt dit doel wanneer er daadwerkelijk ook ‘goed gebruik’ wordt gemaakt van de structuurvisie in het 

projectplan; ‘goed gebruik’ is in dit onderzoek een cijfer zeven of hoger. 

 

Als laatste moet nogmaals worden opgemerkt dat het bepalen van ‘de mate van’ met behulp van het 

toekennen van cijfers een belangrijk onderdeel vormt van het onderzoek, maar dat de bijbehorende 

verklaringen tevens een zeer belangrijke plek innemen. Hieruit moet blijken wat de mate van gebruik heeft 

veroorzaakt en of ruimtelijke programmering (positief) van invloed is geweest op de doorwerking. Het 

karakter van dit onderzoek is daardoor, op de cijfermatige analyse na, overwegend kwalitatief. 

 

4.2.3 Weging 

Als laatste wordt in deze paragraaf aandacht geschonken aan de onderlinge ‘weging’ van de 

beoordelingscriteria. Deze weging van de criteria is voortgekomen uit de achterliggende filosofieën van de 

beoordelingscriteria. Om herhaling te voorkomen zal op deze plaats niet diep in worden gegaan op het 

achterliggende gedachtegoed van de verschillende criteria. Voor een uiteenzetting van deze 

beoordelingscriteria wordt verwezen naar hoofdstuk drie. 

 

De beoordeling van de doorwerking van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie in het projectplan zal 

gebaseerd zijn op het beoordelingscriterium gebruik. De structuurvisie geldt als referentiekader bij 

navolgende beleidsprocessen en dit beoordelingscriterium kan gezien worden als het hoogste ambitieniveau 

van doorwerking van een strategisch beleidsstuk zoals de structuurvisie (zie hiervoor bijvoorbeeld hoofdstuk 

twee en drie alsmede de Lange, e.a., 1997; Faludi, 2000, Mastop en Faludi, 1997 en Bressers, 1983). Zonder 

gebruik van de structuurvisie als referentiekader, verliest de structuurvisie zijn werking en zoals aangegeven in 

hoofdstuk twee en drie kent de structuurvisie een belangrijke communicatieve functie en is doorwerking 

vooral terug te vinden in het beleidsproces (zie hiervoor tevens Bressers, 1983).  

De overige twee beoordelingscriteria zullen niet expliciet gebruikt worden om een eindoordeel uit te spreken 

over de doorwerking. Wel kunnen deze twee ondersteunend werken bij het verklaren van de mate van 

gebruik. Bijvoorbeeld, wanneer er amper gebruik is gemaakt van de structuurvisie (en doorwerking erg slecht 

is) dit mogelijkerwijs toe te schrijven is aan de lage mate van communicatie. Men weet immers niet of in zeer 
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geringe mate af van het bestaan van de structuurvisie, wat het gebruik ervan tegenwerkt. Zoals eerder 

aangegeven is communicatie een noodzakelijke voorwaarde voor doorwerking, maar duidt een hoge mate van 

communicatie niet op een automatisch daadwerkelijk meer gebruik van de structuurvisie. Mede hierdoor 

wordt doorwerking niet bepaald met de mate van communicatie.  

In het verlengde van het voorgaande wordt de mate van conformiteit in dit onderzoek gebruikt om een eerste 

verwachting uit te spreken over de mate van gebruik. Conformiteit wordt opgevat als een vorm van formele 

doorwerking, waarbij het aantal keren dat er formeel gebruikt is gemaakt van de structuurvisie geanalyseerd 

wordt. Het gebruik van de structuurvisie is aangegeven in het projectplan (verwijzingen en citaten). Met 

behulp van het aantal verwijzingen/citaten wordt er een allereerste verwachting uitgesproken over de mate 

van doorwerking (gebruik). Zonder conformiteit kan de structuurvisie wel een hoge mate van gebruik in het 

projectplan kennen. Als gevolg hiervan wordt doorwerking niet bepaald aan de hand van de mate van 

conformiteit. 

 

Samenvattend kan gesteld worden dat doorwerking beoordeeld zal worden aan de hand van de mate van 

gebruik waarbij communicatie en conformiteit een ondergeschikte rol kennen ten opzichte van gebruik 

(grafisch weergegeven in Figuur 4.1). Communicatie en conformiteit kennen en een ondersteunende functie 

bij het beoordelen van de doorwerking. 

 

Figuur 4.1  Positie van beoordelingscriteria ten opzichte van elkaar 

 

 
 

4.2.4 Veronderstellingen 

Met het beoordelen en analyseren van de doorwerking en de betrokkenheid van ruimtelijke programmering 

bestaan er in dit onderzoek enkele veronderstellingen welke zijn voortgekomen uit het theoretische 

onderzoek van deze studie. 

 

De eerste veronderstelling is dat verwacht wordt dat de mate van conformiteit laag zal zijn. Deze 

veronderstelling komt voort uit het karakter en inhoud van de structuurvisie. Doordat de structuurvisie 

indicatief en niet wettelijk bindend is, wordt verwacht dat het letterlijk overnemen van beleid niet 

‘noodzakelijk’ is. Het globale karakter heeft als gevolg dat de conformiteit vaak laag is. Het strategische beleid 

(structuurvisie) is te globaal van karakter om opgenomen te worden in concretere plannen zoals de cases in 

dit onderzoek. Er wordt verwacht dat er in de structuurvisie geen ‘voorschriften’ zullen staan die dermate 

exact en bindend zijn dat deze letterlijk overgenomen dienen te worden in het projectplan. Als voorbeeld het 
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aangeven van het bebouwingspercentage per kavel of de maximale goothoogte zoals deze vaak vastgelegd is 

in wettelijk bindende bestemmingsplannen. De veronderstelling dat de conformiteit laag zal zijn, is gebaseerd 

op reeds uitgevoerde onderzoeken naar de doorwerking van strategisch beleid (de Lange, e.a. 1997; Coenen, 

1998). Aansluitend hierop zijn de doelstellingen van de structuurvisie veelal globaal van karakter waarbij er 

vanuit wordt gegaan dat deze niet gedetailleerd genoeg zijn voor een projectplan en niet opgenomen zijn in 

het projectplan (Faludi, 2000; Mastop & Faludi, 1997); of verwezen wordt naar deze doelstellingen. 

 

Hoewel enerzijds verwacht wordt dat de conformiteit laag zal zijn, wordt anderzijds verwacht dat de mate van 

conformiteit in het betreffend projectplan relatief hoger zal zijn dan bijvoorbeeld in eerdere plannen die tot 

stand zijn gekomen in de periode dat er nog niet of in beperkte mate geprogrammeerd werd. Door het 

nastreven van effectiviteit bij programmeren wordt verwacht dat het projectplan voorkeur heeft gekregen 

boven andere woningbouwprojecten en er vanuit wordt gegaan dat het betreffende projectplan een grotere 

mate van conformiteit kent en dit ook terug is te vinden in het plan zelf. Programmering probeert de kloof 

tussen structuurvisie en uitvoering te verkleinen (Bramley & Stewart, 1981; Verdaas & de Haas, 2003). Het 

doel van ruimtelijke programmering is daardoor dat de projecten die in hoge mate bijdragen aan het 

realiseren van de doelstellingen worden uitgevoerd en projecten die niet in hoge mate hieraan bijdragen 

worden uitgesteld (Verdaas & de Haas, 2003). Zo kan gesteld worden dat de twee geselecteerde projecten in 

hoge(re) mate bijdragen aan het realiseren van de woningbouwdoelstellingen uit de structuurvisie. Hieruit is 

afgeleid dat er tijdens het planvormingsproces van de twee projecten relatief vaak gebruik is gemaakt van de 

structuurvisie als toetsingskader voor de effectiviteit; wat uit het projectplan is af te leiden. Met als gevolg dat 

verondersteld wordt dat er in het projectplan relatief vaak verwezen wordt naar de structuurvisie (of 

geciteerd wordt).   

 

Aansluitend hierop wordt verwacht dat er een hoge mate van communicatie wordt gekend. Deze 

veronderstelling komt voort uit de gedachte dat door ruimtelijke programmering de uitvoering van de 

structuurvisie explicieter is geworden (Barrett & Fudge, 1981; Bramley & Stewart, 1981; Verdaas & de Haas, 

2003). Waarbij er meer aandacht is gekomen voor de doelstellingen van de structuurvisie. Er wordt getracht 

de structuurvisie zo effectief mogelijk uit te voeren. Hierdoor wordt verwacht dat de structuurvisie een 

prominentere rol heeft gekregen in de gemeentelijke organisatie, waardoor de ‘ontvangers’ (zie hiervoor 

hoofdstuk drie) bekender zullen zijn met de inhoud en status van de structuurvisie. Als gevolg van de nadruk 

op effectiviteit (en efficiëntie) dienen de projecten te worden ontwikkeld die het meest bijdragen aan de 

relevante doelstellingen zoals verwoord in de structuurvisie. 

 

Veronderstellingen met betrekking tot de mate van gebruik zijn lastig te doen, daar verwacht wordt dat vele 

factoren het gebruik van structuurvisie in de cases zullen beïnvloeden. Dit maakt het lastig gebruik te 

voorspellen.  Dit komt met name door de inhoudelijke verschillen tussen structuurvisies. Ondanks dat 

verwacht wordt dat de structuurvisies globaal van karakter zijn, bestaat er de mogelijkheid dat er een verschil 

bestaat in het detailniveau tussen de structuurvisies. Een vrij gedetailleerde structuurvisie kan zich hierdoor 

beter lenen voor gebruik dan een abstracte visie.  

 

Wel wordt de veronderstelling gemaakt dat het gebruik van de structuurvisie als referentiekader in het proces 

van de twee projectplannen is toegenomen als gevolg van ruimtelijke programmering. Deels vindt dit 

aansluiting bij de verklaring van de veronderstellingen met betrekking tot conformiteit en communicatie. Door 

de nadruk van ruimtelijke programmering op effectiviteit, wordt in dit onderzoek verondersteld dat de 

structuurvisie vaker als ‘toetsingskader’ wordt gebruikt om projecten op effectiviteit te toetsen. Van de 

projecten die in de twee gemeenten uitgevoerd worden, wordt verwacht dat zij in hoge mate bijdragen aan de 

relevante doelstellingen uit de structuurvisie. Om tot een oordeel over de effectiviteit van plannen te komen is 

herhaaldelijke terugkoppeling naar de structuurvisie nodig. De geselecteerde plannen worden uitgevoerd, 

waardoor gesteld kan worden dat deze effectief zijn. Hieruit wordt afgeleid dat, om tot dit inzicht te komen, er 
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relatief veel gebruik is gemaakt van de structuurvisie (en de doorwerking van de structuurvisie in de twee 

cases relatief goed is). 

 

Het bovenstaande is samengevat weergegeven in het analyseschema (tabel 4.2). 

 

In deze paragraaf is uiteen gezet hoe doorwerking in dit onderzoek gemeten, gewogen en beoordeeld wordt. 

Daarbij zijn tevens enkele veronderstellingen gepresenteerd die bij het empirische deel van dit onderzoek 

onderzocht zullen worden. De volgende paragraaf behandelt de onderzoeksmethoden die gebruikt zijn voor 

de informatieverzameling. 

 

Tabel 4.2 Analyseschema doorwerking 

 

 Conformiteit Mate van communicatie Mate van Gebruik 

Meting Aantal verwijzingen in het 

projectplan naar en citaten 

uit de structuurvisie. 

 

Cijfer op een schaal van één 

tot en met tien. 

Cijfer op een schaal van één 

tot en met tien. 

Weging Wordt gebruikt om een 

eerste verwachting over de 

doorwerking uit te spreken. 

 

Noodzakelijke voorwaarde 

voor doorwerking. 

Hierop zal het uiteindelijke 

oordeel over de 

doorwerking worden 

gebaseerd. 

Beoordeling Conform indien:  

3> verwijzingen/citaten 

 

Non-conform: 

<3 verwijzingen/citaten 

 

Goed indien: 

7> gemiddeld 

 

Matig indien: 

Tussen  4 en 6 gemiddeld 

 

Slecht indien: 

<4 gemiddeld 

 

Indien alle respondent weten 

van het bestaan van 

structuurvisie, doorwerking 

mogelijk. 

Doorwerking is goed indien: 

7> gemiddeld 

 

Matig indien: 

Tussen 4 en 6 gemiddeld 

 

Slecht indien: 

< 4 gemiddeld 

Opmerking: bovenstaande meting, weging en beoordeling dienen het doel om een uiteindelijk oordeel te 

geven over de doorwerking van de structuurvisie in de cases. Hierbij moet opgemerkt worden dat, met het 

oog op de hoofdvraag van het onderzoek, tevens de verklaringen voor de maten van conformiteit, 

communicatie en doorwerking een belangrijk plaats innemen bij de resultaten. Hieruit moet blijken of 

ruimtelijke programmering positief van invloed is geweest op de mate van doorwerking.  

Doordat verwacht wordt dat de verklaringen hiervoor sterk per case zullen verschillen is er niet voor gekozen 

dit van tevoren te standaardiseren. De meest genoemde verklaring zal in dit onderzoek opgenomen worden 

als meest belangrijke verklaring. 

 

 

 

4.3  Onderzoeksmethoden 

In deze paragraaf zullen de keuzes met betrekking tot kwalitatief en kwantitatief onderzoek en de 

dataverzamelingsmethode worden verantwoord. Daarbij ligt deze paragraaf in het verlengde van de 

paragrafen 4.1 en 4.2. 
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4.3.1 Kwalitatief versus kwantitatief 

Het kwantificeren van verklaringen voor doorwerking is zeer complex. Hier kan aan toegevoegd worden dat 

het bij kwalitatief onderzoek, in tegenstelling tot kwalitatief onderzoek, makkelijker is om door te vragen, 

omdat er een dialoog plaatsvindt tussen onderzoeker en respondent. Over de invloed van ruimtelijke 

programmering voor de doorwerking van woningbouwbeleid vastgelegd in structuurvisies richting 

projectplannen is nog weinig bekend en het onderzoek heeft als doel hier inzicht in te verkrijgen. De mate van 

doorwerking is met behulp van een kwantitatieve methode te meten (zie hiervoor voorgaande paragraaf). 

Echter de verklaringen voor de mate van doorwerking laat zich moeilijk kwantitatief meten. Zoals reeds 

aangegeven werd, werkt een structuurvisie door wanneer deze als referentiekader wordt gebruikt bij 

dagelijkse besluitvorming door de personen aan wie het plan gericht is (“de ontvangers”).  

 

4.3.2 Dataverzamelingsmethoden 

In dit onderzoek is er gekozen voor het afnemen van halfgestructureerde interviews. Hiervoor is gekozen 

omdat het doel is te achterhalen wat de achterliggende verklaringen zijn voor de mate van doorwerking. 

Interviews zijn een uitstekende methode om zaken te achterhalen die niet direct waarneembaar zijn (Patton, 

2002). Zoals werd aangegeven zijn communicatie en gebruik niet direct observeerbaar voor de onderzoeker. 

De reden waarom er voor halfgestructureerde interviews is gekozen is tweeledig. Allereerst is hiervoor 

gekozen om, anders dan bij ongestructureerde interviews, grip te houden op het interview om er zeker van te 

zijn dat de benodigde informatie verkregen werd. Daarnaast bestaat er, anders dan bij een gestructureerd 

interview, de mogelijkheid om door te vragen om uitspraken te verhelderen.  

 

De halfgestructureerde interviews zijn gehouden in gemeente Hengelo en Zwolle. Daarbinnen is onderzoek 

gedaan naar twee projecten, namelijk Lange Wemen (Hengelo) en Schaepman (Zwolle). De motivatie voor het 

toepassen van casestudies staat in nauw verband met de context. Door het uitvoeren van casestudies kunnen 

conclusies mede worden verklaard uit de context waarin het onderzoek zich bevindt. Door gebruik te maken 

van casestudies kunnen er geldige conclusies worden getrokken; die overigens alleen gelden voor de 

betreffende case. De bestuurlijke en maatschappelijke contexten van gemeenten en projecten verschillen 

sterk. Hierdoor is er niet voor gekozen een onderzoek uit te voeren waarbij er vele gemeenten onderzocht 

worden om hieruit algemene conclusies te trekken. De conclusies uit een dergelijk onderzoek zullen niet 

representatief zijn, doordat de invloed van de verschillende contexten niet wordt meegenomen in de 

conclusie. Om de kwaliteit van het onderzoek en de uitkomsten te vergroten is er gekozen voor casestudies.   

 

Documentanalyse 

Het vertrekpunt van onderzoek wordt gevormd door een documentanalyse. Het doel van deze 

documentanalyse is niet de doorwerking te verklaren, maar dient als basis voor het vervolgonderzoek. Zoals 

werd aangegeven dient er een eerste verwachting te worden uitgesproken over de mate van doorwerking. Dit 

wordt gedaan door middel van het bepalen van de mate van conformiteit van het projectplan. Causaliteit is 

hierbij van belang, want conformiteit kan ook toevallig zijn (paragraaf 4.1). Uit deze meting is af te leiden of de 

betreffende (woningbouwproject-) planmakers zijn beïnvloed door de structuurvisie of niet en of de 

structuurvisie hierbij een rol heeft gespeeld of niet. Verderop in het onderzoek zal met behulp van interviews 

een verklaring voor de mate van conformiteit worden gegeven. De documentanalyse dient voor het geven van 

een eerste verwachting over de mate van doorwerking. 

 

Halfgestructureerde diepte-interviews 

Zoals in de vorige alinea aangegeven wordt er naast een documentanalyse gebruik gemaakt van 

halfgestructureerde diepte-interviews. Er is gekozen voor vijf interviews per case. Verwacht werd dat vijf 

interviews genoeg informatie opleverden om conclusies uit te trekken. Tevens bleek gedurende het onderzoek 

dat er veelal niet veel meer dan vijf personen bij de projecten waren die aan de voorwaarden voldeden (voor 

de voorwaarden, zie paragraaf 4.5). De interviews hebben als doel om: 



De nut en noodzaak van structuurvisies 

  

 

  
54 

 
  

- Ten eerste om te achterhalen in hoeverre de bij de documentenanalyse gevonden mate van 

conformiteit van het woningbouwprojectplan ten opzichte van de structuurvisie toevallig is of niet; 

causaliteit.   

 

- Ten tweede de mate van communicatie en gebruik te meten. 

 

- Als laatste, en meeste belangrijk, te achterhalen of de mate van doorwerking te (deels) verklaren is 

vanuit ruimtelijke programmering. 

 

De interviews na de documentenanalyse fungeren als uitdiepingsmethode om gevonden resultaten uit de 

documentenanalyse verder uit te diepen en causaliteit en validiteit te vergroten. Tevens is voor interviews 

gekozen omdat de informatie die nodig is voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag niet direct door de 

onderzoeker is te verkrijgen. Zoals Bressers (1983) aangeeft is het bij het analyseren belangrijk om het de niet 

direct observeerbare verschijnselen inzichtelijk te maken. Een analyse van het proces (welke niet direct 

observeerbaar is) is noodzakelijk om de doorwerking van beleid te meten. Voor het verzamelen van deze 

informatie zal dus gebruik moeten worden gemaakt van personen die deze informatie wel kunnen geven. 

Deze personen zijn de personen die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces van de projectplannen. 

Creswell (2003) geeft aan dat gebruik van twee verschillende opeenvolgende dataverzamelingsmethoden zich 

uitermate goed lenen voor het uitdiepen van informatie; hij spreekt in dat geval van een sequentieel 

explanatory design. 

 

De redenen waarom bij het beantwoorden van deze vragen gebruik is gemaakt van halfgestructureerde 

interviews is om er zeker van te zijn dat de drie beoordelingscriteria van doorwerking ter sprake komen 

(conformiteit, gebruik en communicatie) en dat er de mogelijkheid bestaat om door te vragen om uitspraken 

en mogelijk achterliggende verklaringen te verduidelijken.  

 

Hoe de interviews precies zijn opgebouwd en welke vragen er zijn gesteld wordt in de volgende paragraaf 

uiteen gezet.  

 

 

4.4 Het interviewschema 

Zoals reeds werd aangegeven wordt er in dit onderzoek, naast de documentanalyse, gebruikt gemaakt van 

interviews. De documentanalyse is reeds toegelicht. Op deze plek zal er dieper ingegaan worden de 

‘operationalisering’ van de interviews. Vele vormen van interviews zijn voorhanden (Emans, 2002). Het 

onderscheid tussen verschillende vormen van interviews is gebaseerd op de mate van gestructureerdheid. In 

dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews. Hiermee wordt bedoelt dat er 

voorafgaande de interviews een interviewschema is opgesteld om er zeker van te zijn dat de verschillende 

onderwerpen aan bod komen en er zeker van te zijn dat er geen onderwerpen worden overgeslagen. Tevens 

dient het interviewschema als checklist om gedurende het interview na te kunnen gaan of aan alle 

beoordelingscriteria aandacht wordt besteedt (Baarde & de Goede, 2006).  

 

De interviews maakten expliciet gebruik van de drie beoordelingscriteria van doorwerking. Deze dienden als 

uitgangspunt voor het (op)stellen van de interviewvragen. Ieder beoordelingscriterium is apart vermeld in het 

schema met daarbij vragen die de kern van het beoordelingscriterium raken (gebruik, communicatie en 

conformiteit). Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat alle beoordelingscriteria en de verklaring voor de mate 

ervan goed werd ondervraagd. Hierbij moet de opmerking worden geplaatst dat het doorvragen niet 

gestandaardiseerd is, omdat dit zich moeilijk vooraf laat vastleggen. In het gesprek is een voorkeur voor de 

vraagvolgorde vastgelegd. Deze volgorde was niet bindend. Het betreffende interviewschema is terug te 

vinden in Bijlage 1. 
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4.5  De selectie van onderzoekseenheden 

In deze paragraaf zal worden aangegeven waarom dit onderzoek is gebaseerd op casestudies. Daarbij zullen 

tevens voorwaarden worden gepresenteerd waarop de selectie van de cases, projecten en respondenten is 

gebaseerd. Niet ieder woningbouwprojectplan en gemeente wordt geschikt geacht voor het uitvoeren van dit 

onderzoek.  

 

Voor de selectie van de cases plus bijbehorende documentanalyse en de uitdiepende interviews zijn er in dit 

onderzoek, met het oog op de vraagstelling van dit onderzoek, enkele noodzakelijke voorwaarden opgesteld.  

 

De eerste bindende voorwaarde is dat er gemeenten werden geselecteerd waar ruimtelijke programmering 

volledig ingevoerd is. Daarmee wordt bedoeld dat ten tijde van het empirische onderzoek het proces van 

ruimtelijke programmering volledig werkend in de organisatie aanwezig diende te zijn en de organisatie ten 

tijde van het empirische onderzoek niet bezig is met het opzetten van het ruimtelijk programmeren. Deze 

voorwaarde is opgenomen, omdat onderzocht wordt of ruimtelijke programmering van invloed is geweest op 

de doorwerking. Hierdoor is het noodzakelijk dat ruimtelijke programmering inderdaad van invloed kan zijn 

geweest op de doorwerking. Volledige aanwezigheid van ruimtelijke programmering is daardoor noodzakelijk. 

Uiteindelijk is gekozen voor de gemeenten Hengelo en Zwolle. Bij deze gemeenten bestonden reeds contacten 

en de structuurvisies bij deze gemeenten waren vrij nieuw (ongeveer 2 jaar oud). Hierdoor is de kans groter 

dat het beleid in de structuurvisie actueel is en de kans op doorwerking groter is. Tevens wordt in deze 

structuurvisies een sterke koppeling gelegd met ruimtelijke programmering, waardoor deze cases zich 

uitstekend lenen voor een analyse van het effect van ruimtelijke programmering op de doorwerking van 

beleid. 

 

De tweede voorwaarde is dat het planvormingsproces van de betreffende projecten is gestart na of tijdens de 

periode waarin ook daadwerkelijk ‘ruimtelijk geprogrammeerd’ werd. Deels hangt dit samen met de hiervoor 

genoemde voorwaarde. Door deze voorwaarde wordt een mogelijk invloed van ruimtelijke programmering op 

de doorwerking verzekerd. Hierdoor is het mogelijk antwoord te kunnen geven op de centrale vraagstelling 

van het onderzoek. Een tweede voorwaarde met betrekking tot de keuze voor projecten is dat deze nog niet 

gecompleteerd waren tijdens de komst van de vigerende structuurvisie. Hierdoor wordt verzekerd dat de 

vigerende structuurvisie in het besluitvormingsproces kan hebben doorgewerkt. Gekozen is voor Lange 

Wemen (Hengelo) en Schaepman (Zwolle). 

 

De derde voorwaarde betreft de selectie van de projecten binnen de cases. Het onderzoek analyseert alleen 

de doorwerking van woningbouwbeleid uit de structuurvisie in het projectplan. Door deze afbakening is een 

voor de hand liggende voorwaarde dat het project woningbouw bevat. Het project zelf hoeft niet exclusief uit 

woningbouw te bestaan. In de case Hengelo is bijvoorbeeld gekozen voor het project Lange Wemen waarbij 

herontwikkeling van de binnenstand plaatsvindt. Naast woningbouw heeft het plan tevens betrekking op 

detailhandel en horeca. Deze laatste twee zijn niet bij het empirische onderzoek betrokken. Maar de 

aanwezigheid van woningbouw maakt het mogelijk een antwoord te geven op de centrale vraagstelling. 

 

De laatste bindende voorwaarde heeft betrekking op de respondenten waarmee gesproken wordt. 

Noodzakelijk voorwaarde is dat alleen met respondenten wordt gesproken die ‘ontvanger’ van de 

structuurvisie zijn. Daarnaast dienen zij direct betrokken te zijn bij Lange Wemen en Schaepman, omdat 

verwacht wordt direct betrokkenen een beter oordeel kunnen geven over de doorwerking van de 

structuurvisie in het proces. 

 

Daarnaast zijn er naast de drie respondenten (per case) werkzaam bij de overheid ook twee respondenten 

geïnterviewd die niet bij de overheid werkzaam zijn. Hiervoor is gekozen omdat de structuurvisie niet alleen 

als kader fungeert voor personen van de plaatselijke overheid. Bressers (1983) spreekt over ontvangers. 



De nut en noodzaak van structuurvisies 

  

 

  
56 

 
  

Hoewel twee respondenten te weinig is om conclusies op te baseren, kunnen er wel uitspraken worden 

gedaan over de mate van gebruik van de structuurvisie door deze respondenten.  

 

Aan alle respondenten is volledige anonimiteit beloofd. Reden hiervoor is, dat zij hierdoor wellicht 

openhartiger zouden spreken. 

 

In de case Lange Wemen is gesproken met: drie respondenten van de gemeente welke direct betrokken zijn 

bij (de woningbouw) in het project. Te denken valt aan een projectleider, beleidsmedewerker wonen en een 

afdelingshoofd. Daarnaast zijn twee respondenten geïnterviewd welke werkzaam zijn bij een 

woningcorporatie en tevens direct betrokken zijn bij het betreffende project. 

Voor de case Schaepman is eenzelfde indeling gemaakt. Enige afwijking is dat niet met respondenten van een 

woningcorporatie werd gesproken, maar met respondenten van een projectontwikkelaar welke nauw 

betrokken waren bij het project. Echter geldt de structuurvisie ook als kader voor hun handelen. 

 

Dit hoofdstuk heeft beschreven hoe doorwerking in dit onderzoek geoperationaliseerd en geanalyseerd wordt. 

Daarbij is tevens aangegeven met behulp van welke onderzoeksmethoden dit onderzoek uitgevoerd wordt. 

Het volgende hoofdstuk zal de resultaten van het empirische onderzoek presenteren. 
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5 Resultaten 
 

 

Het voorgaande hoofdstuk behandelde de operationalisering van het begrip doorwerking; samengevat in het 

analyseschema. Daarbij werd tevens aangegeven dat het empirische deel van dit onderzoek door middel van 

casestudies is uitgevoerd. 

 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Daarbij zal er afzonderlijk 

aandacht worden besteed aan de twee cases. Op deze plek wordt nogmaals opgemerkt dat er voor 

casusonderzoek is gekozen, omdat de context en belangrijke rol speelt bij de uitkomsten van het onderzoek. 

De mate van doorwerking en de verklaringen hiervoor worden in de praktijk van de gemeenten geanalyseerd; 

de verklaringen voor de doorwerking zijn afhankelijk van factoren binnen de gemeentelijke context. Door 

middel van casestudies is het mogelijk de resultaten uit de cases in de context te bezien. Iedere gemeente 

bevat namelijk andere factoren die van invloed kunnen zijn op de doorwerking van de structuurvisie. Op deze 

wijze is het mogelijk na te gaan of de empirie ondersteuning biedt aan de invulling van de veronderstellingen 

die in paragraaf 4.2 zijn gepresenteerd. Voor de gedetailleerdere verantwoording wordt er verwezen naar 

paragraaf 4.5.  

 

In paragraaf 5.1 zal de case Lange Wemen te Hengelo Overijssel worden behandeld waarna in paragraaf 5.2 de 

resultaten uit de case Schaepman te Zwolle worden gepresenteerd. Tussen de drie beoordelingscriteria 

worden geen verbanden verondersteld. Deze worden los van elkaar bezien (zie hiervoor hoofdstuk drie en 

paragraaf 4.1 en 4.2). Mede hierom zal er aan ieder beoordelingscriterium afzonderlijk aandacht worden 

besteed. Aan het eind van ieder paragraaf wordt er een oordeel gegeven over de doorwerking van de 

structuurvisie in de cases Lange Wemen en Schaepman. Tevens zal er veel aandacht uitgaan naar de 

verklaringen voor de mate van doorwerking. Hieruit wordt afgeleid of ruimtelijke programmering voor een 

betere doorwerking van de structuurvisie heeft gezorgd. 

 

 

5.1  Case één: Lange Wemen te Hengelo 

 

5.1.1  Inleiding en context 

De ontwikkeling van de Hengelose binnenstad geldt als één van de kernprojecten voor de Gemeente Hengelo 

in de periode tot 2030.  Een van de projecten om de binnenstad op te waarderen is het project Lange Wemen 

welke zich bevindt rond het Stadhuis aan de noordzijde van de binnenstad van Hengelo. Het uitgangspunt 

voor dit gebied is dat “dit de plek wordt voor functies op het gebied van dienstverlening aan de individuele 

burger en de samenleving als geheel” (Gemeente Hengelo, 2007, p. 48).  De gemeente Hengelo ziet de 

herontwikkeling van het gebied als een goede kans om de woningbouw (overigens horeca ook) in het gebied 

te versterken, doordat deze tot op heden sterk ondervertegenwoordigd is in dit gebied. In het gebied zullen 

286 nieuwe woningen worden gerealiseerd, waaronder hoofdzakelijk appartementen welke met name 

gerealiseerd zullen worden boven winkels. Het merendeel van de panden die zich bevinden in het plangebied 

zijn eigendom van de woningcorporatie Welbions. Hierdoor is naast de Gemeente Hengelo zelf, de 

woningcorporatie Welbions een grote actor in het project; en geldt tevens als een van de ‘ontvangers’ van de 

structuurvisie. 
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Sinds de komst van de structuurvisie Hengelo 2030 wordt er  een duidelijke koppeling gelegd met het 

ruimtelijke programmeren, waarbij effectiviteit een grote rol speelt. Gedurende de periode van de vorige 

structuurvisie werd er in veel mindere mate geprogrammeerd. Door vele personele wisselingen was het in de 

periode tijdens de vorige structuurvisie lastig om het programmering te continueren. Bij de komst van de 

huidige structuurvisie is er besloten meer aandacht te schenken aan ruimtelijke programmering. De 

motivering voor het sterker profileren van ruimtelijke programmering in de structuurvisie is gelegen in het feit 

dat de ambitie van de gemeente hoog is en het daardoor van essentieel belang is om te bepalen welke 

projecten als eerste in aanmerking komen voor uitvoering; opvallend is overigens dat daarbij in de 

structuurvisie niet expliciet een sterke koppeling wordt gemaakt met de beschikbare middelen (efficiency), 

hoewel dit, zoals bleek uit de literatuur wel een belangrijke rol speelt.  Welke projecten als eerste in 

aanmerking komen voor uitvoering “… dient regelmatig, onder andere in de jaarlijkse beleidscyclus, te worden 

bepaald. Daarnaast moet door evaluatie worden bepaald of projecten daadwerkelijk bijdragen aan de gestelde 

ambities of dat bijstelling van de projecten of ambities gewenst is” (Gemeente Hengelo, 2007, p.64). Door op 

deze manier te handelen “wordt gewaarborgd dat ontwikkelingen nu en in de toekomst een optimale bijdrage 

leveren aan de benoemde ambities (doelstellingen) van Hengelo” (waaronder de ambities met betrekking tot 

de woningbouw) (Gemeente Hengelo, 2007, p.64). Om dit te bewerkstelligen dient er antwoord te worden 

gegeven op vragen zoals: “Wat draagt het meeste bij aan de ambities, zoals beschreven in de structuurvisie”  

en “Wat doen we eerst en wat doen we later?” (Gemeente Hengelo, 2007, p. 64).  

De ambitie van Hengelo luidt: “De sterke punten van Hengelo verbeteren en een keuze voor kwaliteit in plaats 

van groei” (Gemeente Hengelo, 2007, p.64). De vier kernprojecten, waaronder Lange Wemen, zijn de 

projecten die het meeste bijdragen aan deze ambities en krijgen daardoor de hoogste prioriteit. Meer 

concreet zijn de relevante doelstellingen van de structuurvisie voor de woningbouw in het gebied Lange 

Wemen de volgende doelstellingen (tevens zijn dit de doelstellingen waarop de conformiteit in dit onderzoek 

zal worden beoordeeld) (Gemeente Hengelo, 2007): 

 

- Woongebieden moeten een ruime en gevarieerde keuze bieden aan goede woningen voor iedereen 

die er wil wonen. 

- Nastreven van de compacte stad, waardoor bouwen binnen de stadsgrenzen nagestreefd dient te 

worden. 

- Een groot deel van nieuwe te bouwen woningen dient door middel van herstructurering te worden 

gerealiseerd. 

- In de binnenstad moet wonen boven winkels weer aantrekkelijk en mogelijk worden. 

- Gemiddeld twintig procent sociale huurwoningen in wijken en buurten realiseren. 

- Rekening houden met toegankelijkheid bij iedere fysieke ingreep in de stad 

 

Het project Lange Wemen is grootschalig van karakter. Het gevolg hiervan is dat er veel verschillende partijen 

en beleidsvelden bij het project betrokken zijn. Het project bestaat daardoor ook niet exclusief uit 

woningbouw, maar voor een belangrijk deel ook uit horeca en detailhandel; in dit onderzoek wordt alleen de 

doorwerking van woningbouwbeleid onderzocht, waarbij logischerwijs horeca en detailhandel geheel buiten 

beschouwing worden gelaten. De exacte uitwerking van het project Lange Wemen is vastgelegd in de Nota 

van Uitgangspunten Lange Wemen (Gemeente Hengelo, 2008). Dit projectplan is niet indicatief en is het 

enigste plan van dit project dat volgt op de structuurvisie. Hierdoor is dit het projectplan waarop het 

onderzoek plaatsvindt. 

 

In de volgende drie subparagrafen worden de drie beoordelingscriteria behandeld. In onderstaande tabel 5.1 

is een overzicht gegeven voor de gemiddelde scores van de verschillende beoordelingscriteria. 
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Tabel 5.1 Score-overzicht van de beoordelingscriteria 

 

 Conformiteit Communicatie Gebruik 

Gemiddelde score 0 7,7 5,6 

 

 

5.1.2  Conformiteit  

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de conformiteit goed is wanneer in het projectplan twee keer of 

vaker de relevante doelstellingen uit de structuurvisie worden geciteerd of hiernaar verwezen wordt. 

Wanneer deze grens gehanteerd wordt kan gesteld worden dat de woningbouw in de Nota van 

uitgangspunten Lange Wemen niet conform de structuurvisie is. Op een enkele verwijzing in de algemene 

inleiding van de Nota van uitgangspunten Lange Wemen na wordt er in de stukken aangaande woningbouw 

geen enkele keer verwezen naar de structuurvisie noch wordt deze geciteerd. Theoretisch zou dit verklaard 

kunnen worden uit het karakter van de structuurvisie, welke indicatief en zeer globaal van karakter is. De 

structuurvisie is niet dermate bindend en gedetailleerd dat exacte overname van tekstuele elementen 

genoodzaakt en/of mogelijk is (zie hiervoor de op de theorie gebaseerde veronderstelling in paragraaf 4.2).  

De verklaring van deze non-conformiteit is volgens de respondenten gelegen in het feit dat in de huidige 

structuurvisie de doelstellingen voor de woningbouw vrij globaal van karakter waren waardoor letterlijke 

overname ervan niet zinnig is. Aansluitend hierop werd door drie van de vijf respondenten aangegeven dat de 

vorige structuurvisie, die liep tot 2007, vele malen gedetailleerder was. Als gevolg hiervan was de conformiteit 

van woningbouwprojectplannen met de structuurvisie in het verleden groter. Als voorbeeld werd aangehaald 

dat vaak per project het aantal nieuw te bouwen woningen reeds in de structuurvisie stond vermeld, 

waardoor citeren en verwijzen “beter mogelijk” was. Overigens komt deze situatie overeen met hetgeen in de 

literatuur geschreven wordt over de conformiteit tussen structuurvisie en projectplan (zie bijvoorbeeld Faludi, 

2000). Het verschil in schaalniveau tussen strategisch plan en projectplan heeft vaak als gevolg dat het beleid 

uit het strategische plan (structuurvisie) te globaal is om te gebruiken in het projectplan (de Lange, e.a., 1997; 

Mastop & Faludi, 1997). 

 

Opvallend is dat werd aangegeven dat de conformiteit tussen de oude structuurvisie en onderliggende 

projectplannen vaak beter was. De oude structuurvisie was gedetailleerder (een blauwdrukkarakter) waardoor 

letterlijk overnemen beter mogelijk was. Hieruit blijkt dat deze relatieve afname niet het gevolg is van 

ruimtelijke programmering. Daarbij komt dat deze situatie tegenovergesteld is aan wat in dit onderzoek 

verondersteld wordt. Namelijk een hogere mate van conformiteit in de projectplannen als gevolg van 

ruimtelijke programmering (zie paragraaf 4.2). Deze situatie liet zich als volgt verklaren: “De huidige 

structuurvisie is een kansenboek, waarin kansen in plaats van concreet gedetailleerde opgaven liggen 

vastgelegd”, aldus een van de respondenten. Een andere respondent verklaarde dat “blauwdrukplanning niet 

meer van deze tijd is”, waardoor de structuurvisie minder bindend is geworden en citeren niet meer nodig is. 

De afname in de mate van conformiteit is toe te schrijven aan het verschil in het karakter van de oude en 

nieuwe structuurvisie en is de mate van conformiteit de case Lange Wemen niet toe te schrijven aan 

ruimtelijke programmering. Daarbij moet tevens opgemerkt worden dat anders dan de veronderstelling die in 

dit onderzoek is gedaan met betrekking tot de invloed van ruimtelijke programmering op de conformiteit deze 

niet geldt voor deze case. Door deze non-conformiteit werd in dit onderzoek verwacht dat de structuurvisie als 

expliciet referentiekader bij het proces omtrent het plan Lange Wemen (enkel met betrekking tot de 

woningbouw) zeer laag zou zijn, hoewel dit deels te niet werd gedaan door voorgaande verklaringen van de 

respondenten. 

 

5.1.3  Communicatie 

In de case Lange Wemen lijkt een verband te bestaan tussen de mate van conformiteit en communicatie. Een 

goede mate van communicatie (een 7,7) heeft in het proces van Lange Wemen, zoals werd aangegeven, 



De nut en noodzaak van structuurvisies 

  

 

  
60 

 
  

bijgedragen aan de non-conformiteit. Doordat de betrokkenen, zoals tevens expliciet werd aangegeven, de 

relevante doelstellingen van de structuurvisie “mentaal in de hoofden hebben zitten” en reeds dermate 

bekend zijn met deze relevante doelstellingen uit de structuurvisie, dat citeren of verwijzen niet nodig is. Als 

voorbeeld werd genoemd het stimuleren van woningbouw boven detailhandel als één van de relevante 

doelstellingen in het kernproject Lange Wemen, zoals aangegeven staat in de structuurvisie. Hoewel naar deze 

doelstelling niet wordt verwezen of geciteerd wordt, geldt dit wel als één van de uitgangspunten in het 

projectplan Lange Wemen (…en zou dit als conformiteit in brede zin kunnen worden opgevat; zie hiervoor 

paragraaf 4.2). Doordat deze doelstelling ten tijde van het planvormingsproces van Lange Wemen reeds 

bekend was bij de planmakers is deze doelstelling ook nageleefd, zonder daarbij de structuurvisie letterlijk als 

“naslagwerk” te gebruiken (overigens lijkt dit tevens te duiden op gebruik als gevolg van communicatie).  

Terugkoppelend naar de vorige subparagraaf kan hieraan toegevoegd worden dat, doordat men bekend is met 

de status van de structuurvisie, dit en het bekend zijn met de relevante doelstellingen voor de non-

conformiteit kan hebben gezorgd. Doordat zij wisten wat de doelstellingen met betrekking tot woningbouw 

van de structuurvisie zijn, komt letterlijk overnemen van of verwijzen hiernaar in het projectplan niet voor. 

Wanneer de literatuur gevolgd wordt, duidt dit tevens op communicatie en gebruik. Bovendien bewijst deze 

situatie dat er non-conformiteit bestaat terwijl er wel goede mate van communicatie (en gebruik) kan bestaan. 

Dit komt overeen met de situatie zoals kwadrant vier in tabel 4.1 weergeeft, waarin Lange Wemen onbewust 

non-conform de structuurvisie is. De ontvangers zijn bekend met de doelstellingen, waardoor er niet bewust 

gebruik is gemaakt van citaten en verwijzingen. 

 

Een laatste punt dat met betrekking tot communicatie op deze plek aangehaald dient te worden is dat de 

veronderstelling met betrekking tot communicatie niet ondersteund wordt in de case Lange Wemen. Er werd 

verondersteld dat als gevolg van ruimtelijke programmering de structuurvisie een prominentere rol in de 

Hengelose gemeentelijke organisatie heeft gekregen en de ontvangers van de structuurvisie hierdoor 

bekender worden met de inhoud en status van de structuurvisie. De reden waarom de veronderstelling niet 

gesteund wordt, is dat pas in een later stadium, wanneer er besluiten worden genomen over de prioritering in 

de verschillende woningbouwprojecten, expliciet meer gebruik wordt gemaakt van de structuurvisie. Niet 

tijdens het proces van het projectplan zelf; hierover in de volgende subparagraaf meer. 

  

5.1.4  Gebruik 

In hoofdstuk drie en vier werd aangegeven dat in dit onderzoek communicatie geldt als een noodzakelijke 

voorwaarde voor de doorwerking van de structuurvisie. Aangezien relevante ontvangers van de structuurvisie 

kennis hebben genomen van de inhoud en status van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie kan er 

gesteld worden dat het mogelijk is dat er in het proces van Lange Wemen gebruik is gemaakt de structuurvisie 

als referentiekader; het beoordelingscriterium waarop doorwerking in dit onderzoek beoordeeld zal worden. 

Zoals in paragraaf 4.2 is aangegeven wordt de doorwerking van de structuurvisie in dit onderzoek als goed 

betiteld als er gemiddeld een cijfer zeven of hoger wordt gegeven aan het beoordelingscriterium gebruik.  

 

De mate van gebruik van de structuurvisie gedurende het proces van Lange Wemen werd aangegeven met 

gemiddeld 5,6 waardoor gesteld kan worden dat er sprake is van een matige doorwerking van de 

structuurvisie. Op de momenten dat de structuurvisie wel werd gebruikt als referentiekader vond dit plaats 

gedurende de onderhandelingen met de gemeenteraad in het begin van het (planvormings)proces. Daarbij is 

de structuurvisie ‘tactisch’ gebruikt om zaken af te dwingen en was er geen sprake van directe verwijzingen. 

Dit kan verklaard worden door het globale karakter van de structuurvisie. Een voorbeeld van deze situatie is 

wederom het afdwingen om een groot deel van de woningbouw te realiseren boven winkels; hierbij werd er in 

het proces verwezen naar de relevante doelstellingen “het nastreven van de compacte stad” en “In de 

binnenstad moet wonen boven winkels weer aantrekkelijk en mogelijk worden”. Gebruik van de structuurvisie 

verderop in het proces bleek door het globale karakter van de structuurvisie lastig. 
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Het bevorderen van woningbouw boven winkelgelegenheden stond reeds vastgelegd in de structuurvisie en 

de gemeenteraad was in een eerder stadium hiermee akkoord gegaan.  

 

Vanuit de theorie kan de verklaring van de slechte doorwerking gelegen zijn in het feit dat de structuurvisie 

zeer globaal en indicatief van aard is, waardoor er vele invullingen van de relevante doelstellingen in het 

projectplan mogelijk zijn. Aangegeven werd dat de structuurvisie een “inspiratieboek” is en de precieze 

uitwerking van de structuurvisie verschillende invullingen kan aannemen. Dit globale karakter van de 

structuurvisie kwam voort uit de wens naar flexibiliteit; waardoor indien nodig van de vastgelegde koers 

afgeweken kan worden om op plotselinge (maatschappelijke en economische) veranderingen in te kunnen 

springen. Als gevolg hiervan is het beleid met betrekking tot de woningbouw in de structuurvisie zeer globaal 

van karakter, “wat het vrijwel onmogelijk maakt om de structuurvisie als direct referentiekader te gebruiken in 

het onderhandelingsproces”. Het lijkt erop dat op de enkele momenten dat er sprake is van doorwerking, er 

hierbij alleen gebruik wordt gemaakt van de relevante doelstellingen die zich hiervoor lenen. Daarmee wordt 

bedoeld dat alleen de concretere doelstellingen hun doorwerking vinden; in de case Lange Wemen alleen de 

doelstellingen die betrekking hebben op het nastreven van de compacte stad met als gevolg het wonen boven 

winkels. Deze zijn dermate concreet van aard dat het gebruik ervan (doorwerking) in het proces beter mogelijk 

maakt is. 

 

De relatie tussen ruimtelijke programmering, structuurvisie, Lange Wemen en de eventuele bevordering van 

doorwerking door ruimtelijke programmering bleek bijzonder van aard te zijn. Het project Lange Wemen en 

het woningbouwbeleid daarin staat in de top van de prioriteitenlijst van Hengelo. Hierdoor is in paragraaf 4.2 

de veronderstelling geplaatst dat verwacht wordt dat bij het proces van Lange Wemen, om optimale 

effectiviteit te bereiken, relatief veel gebruik is gemaakt van de structuurvisie. Opvallend is dat de 

doorwerking van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie in Lange Wemen minder is dan in de periode 

waarin minder ruimtelijk geprogrammeerd werd; een 5,6 in Lange Wemen met ruimtelijke programmering ten 

opzichte van een 6,3 voor de doorwerking van woningbouwbeleid tijdens de vorige structuurvisie zonder 

ruimtelijke programmering. Hoewel hier een verschil is waar te nemen, lijkt de oorzaak van dit verschil van 

doorwerking niet gelegen te zijn in de ruimtelijke programmering. Zoals aan het eind van de vorige 

subparagraaf reeds werd aangegeven, en waar dit op aansluit, lijkt de lagere mate van doorwerking van de 

relevante doelstellingen van de structuurvisie in Lange Wemen het gevolg te zijn van de verandering in het 

karakter van de structuurvisie ten opzichte van de vorige structuurvisie waarbij nog niet op projectbasis 

geprogrammeerd werd. Het woningbouwbeleid in de vigerende structuurvisie kenmerkt zich, zoals eerder 

opgemerkt, door zijn globale karakter, terwijl de vorige structuurvisie vele malen concreter en gedetailleerder 

was in de doelstellingen met betrekking tot de woningbouw; “het was een kwantitatieve structuurvisie”, aldus 

een respondent waardoor de structuurvisie makkelijker zijn doorwerking vond. Anders dan het in dit 

onderzoek veronderstelde verband lijkt het effect van ruimtelijke programmering op de doorwerking van 

strategisch woningbouwbeleid uit de structuurvisie in de case Lange Wemen nihil. Opvallend was de 

opmerking van een van de respondenten welke niet bij de gemeente werkzaam was. Zij was werkzaam bij een 

woningcorporatie en geldt ook als een relevante ´ontvanger´van de structuurvisie. Zij gaf aan dat vanuit de 

gemeente niet de opdracht werd gegeven de structuurvisie door te nemen. `Ik dacht er net aan…. Ik heb zelf 

de structuurvisie erbij moeten pakken om eens te lezen wat daarin over Lange Wemen geschreven werd. Wij 

(de betreffende woningcorporatie) hebben onze eigen plannen en tijdens de vergaderingen is het aan de 

verantwoordelijken van de gemeente om de structuurvisie te verdedigen, want bij deze overleggen zit altijd wel 

iemand van de gemeente”. Opvallend is dat deze ontvangers welke buiten de gemeentelijke overheid 

werkzaam zijn bij Lange Wemen niet zijn aangespoord door de gemeente om de structuurvisie te gebruiken, 

terwijl dit het belangrijkste kader van het project vormt. Met name het tweede deel van bovenstaand citaat 

laat zien dat de respondent het als een taak van de gemeente zelf ziet om de structuurvisie te waarborgen. 

Wat als laatste opgemerkt dient te worden, maar niet direct relevant is bij het beantwoorden van de 

hoofdvraag is, dat door de respondenten werkzaam bij de gemeente aangegeven werd dat er als gevolg van 



De nut en noodzaak van structuurvisies 

  

 

  
62 

 
  

ruimtelijke programmering wel sprake is van een betere doorwerking van de structuurvisie in het traject na de 

projectplannen. Echter niet bij de planvormingsprocessen van de projectplannen zoals Lange Wemen. 

“Ruimtelijk programmeren en projectplannen zijn twee grotendeels gescheiden paden of processen”; de 

plannen worden op zichzelf gemaakt waarna in een later stadium met de structuurvisie als toetsingskader een 

prioritering tussen de projecten wordt aangebracht.  In de processen van de projectplannen (lees Lange 

Wemen) wordt er als gevolg van ruimtelijke programmering niet expliciet meer gebruik gemaakt van de 

structuurvisie. Echter wordt er verderop in het proces van ruimtelijke programmering in Hengelo, wanneer er 

een prioritering op basis van effectiviteit dient te worden gemaakt tussen de projectplannen, wel meer 

gebruik gemaakt van de structuurvisie als referentiekader. Volgens een respondent neemt “het gebruik bij 

degene die verantwoordelijk zijn voor de programmering toe, maar het gebruik door personen die Lange 

Wemen in hun pakket hebben zitten neemt niet extra toe.” De structuurvisie wordt tijdens het daadwerkelijke 

programmeren gebruikt als toetsingskader voor de projectplannen. Hierbij werd aan toegevoegd dat verwacht 

werd dat een koppeling met de begrotingscyclus het gebruik van de structuurvisie verder zou stijgen. “Dan 

kunnen er echte keuzen worden gemaakt. Waarbij met behulp van de structuurvisie het belang van sommige 

projecten kan worden aangegeven.”.   

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de doorwerking van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie 

“Hengelo 2030 van groei naar kwaliteit” in het project Lange Wemen matig tot slecht is. De oorzaak hiervan is 

het globale en indicatieve karakter van de structuurvisie met betrekking to de relevante doelstellingen van de 

woningbouw. Dit doet afbreuk aan de doorwerking (gebruik) van de structuurvisie als referentiekader. Alleen 

in de beginfase van het project Lange Wemen werkt de structuurvisie door. Op die spaarzame momenten 

wordt hierbij enkel gebruik gemaakt van de meest concrete doelstellingen zoals het stimuleren van wonen 

boven winkels. Terugkoppelend naar de hoofdvraag moet opgemerkt worden dat ruimtelijke programmering 

niet heeft gezorgd voor een betere doorwerking van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie in Lange 

Wemen. Lange Wemen is grotendeels afzonderlijk van de structuurvisie gevormd. Wel lijkt het erop dat 

ruimtelijke programmering zorgt voor een betere doorwerking van de structuurvisie in later stadium van het 

beleidsproces. De fase waarbij de structuurvisie als toetsingssteen voor de effectiviteit van plannen fungeert 

waarop vervolgens een prioritering in de uitvoering van projecten wordt aangebracht. 

 

In de volgende paragraaf worden de resultaten van de tweede case van dit empirische gepresenteerd. Het 

woningbouwproject Schaepman dat gerealiseerd wordt in Zwolle. 

 

 

5.2  Case twee: Schaepman te Zwolle 

 

Alvorens over te gaan tot het presenteren van de resultaten van het empirische onderzoek is het van belang 

om de  context van het Plan Schaepman kort te beschrijven. De resultaten uit het onderzoek zijn mede 

afhankelijk van deze context. De belangrijkste punten van deze context worden kort aangehaald in 

subparagraaf 5.2.1. De navolgende drie subparagrafen presenteren de resultaten met betrekking tot de drie 

beoordelingsdimensies. Zoals zal blijken zijn deze resultaten afhankelijk van de context waarin Schaepman tot 

stand komt. 

 

5.2.1  Inleiding en context 

Het woningbouwproject Schaepman is een onderdeel van een groter nieuwbouwproject (Kraenbolwerk) in de 

binnenstad van Zwolle. De locatie waar het project Schaepman gerealiseerd wordt, is een voormalig 

fabrieksterrein waar in het verleden een vestiging van Schaepman's Lakfabrieken B.V gevestigd was. Door 

verplaatsing van de vestiging naar is de locatie vrijgekomen en hebben twee private actoren in samenwerking 

met de gemeente besloten de locatie te transformeren naar centrumstedelijk woonmilieu (Gemeente Zwolle, 

2008, p.67). Wat dit project extra interessant maakt voor dit onderzoek is dat de locatie niet in eigendom is 



De nut en noodzaak van structuurvisies 

  

 

  
63 

 
  

van de Gemeente Zwolle, maar van Schaepman’s Lakfabrieken B.V. Deze actor, samen met BAM Vastgoed en 

in samenwerking met de Gemeente Zwolle hebben in 1999 het initiatief hebben genomen de betreffende 

locatie te (her)ontwikkelen tot woongebied. Zozeer gold de toenmalige structuurvisie niet als uitgangspunt en 

bij de aanvang van dit proces gold het Structuurplan 2020 nog niet als kader voor het initiatief. Bij het 

wegvallen van het bedrijf ontstond er een lege plek in de binnenstad. Hierdoor was de vraag niet zozeer of de 

locatie herontwikkeld moest worden, “maar de locatie riep er gewoon om”, aldus één van de respondenten. 

Een leeg vervallen industriegebied in de binnenstad was niet acceptabel, waardoor in overleg werd besloten 

het gebied te transformeren naar woongebied. Op het moment van schrijven zijn de voorbereidingen dermate 

vergevorderd dat het stedenbouwkundig plan Schaepman (het te onderzoeken projectplan) in behandeling is 

genomen. Hierbij moet expliciet opgemerkt worden dat het plan Schaepman geen project is dat direct 

voortkomt uit het Structuurplan Zwolle 2020. Het is een privaat initiatief. Echter, moet hieruit niet de 

conclusie worden getrokken dat de vigerende structuurvisie niet als kader fungeert voor het project 

Schaepman Het plan daar dient te passen binnen de kaders van het Structuurplan en dient tevens bij te 

dragen aan de doelstellingen van de structuurvisie.  

 

Aangezien het initiatief grotendeels privaat tot stand is gekomen en nu sinds ruim een jaar een nieuwe 

structuurvisie als referentiekader fungeert, is het extra interessant  te onderzoeken. Met name om te 

analyseren of er een verandering is waar te nemen in de doorwerking van ten opzichte van de oude 

structuurvisie. Bij de oude structuurvisie werd er nog niet geprogrammeerd. Met de komst van de nieuwe 

structuurvisie wel, waardoor verwacht wordt dat de nieuwe structuurvisie beter doorwerkt. Verwacht wordt 

dat met de komst van de nieuwe structuurvisie er effectiever en efficiënter wordt gehandeld. Zoals de 

Gemeente Zwolle ook aangeeft is de ruimtelijke programmering van invloed op alle projecten in de stad 

(Gemeente Zwolle, 2008). 

 

De Gemeente Zwolle stelt zich met het Structuurplan Zwolle 2020 als centraal doel om ruimtelijke 

ontwikkelingen zo veel mogelijk plaats te laten vinden binnen de bestaande grenzen van de stad. Een ander 

hoofddoel is Zwolle, samen met Kampen, verder te ontwikkelen tot een “stevige kernregio” (Gemeente 

Zwolle, 2008, p.23). Om dit te bewerkstelligen is het noodzakelijk de verwachte bevolkingsgroei op te vangen 

in de eigen stad. Naar verwachting stijgt het aantal inwoners naar de 130.000 in 2020. De relevante 

doelstellingen die Zwolle zichzelf gesteld heeft en die leidend zijn voor het empirische onderzoek zijn 

(Gemeente Zwolle, 2008): 

 

- Meer aandacht voor differentiatie naar woonmilieu; “Met andere woorden, in de wijken moeten een 

gevarieerde bevolking en verschillende leefstijlen kunnen wonen” (Gemeente Zwolle, 2008, p.63). 

- Levensloopbestendige wijken en functiemenging van wonen, werken en voorzieningen op wijkniveau. 

- Zoveel mogelijk inbreiding in plaats van uitbreiding. 

- Aandacht voor bijzondere doelgroepen: starters, studenten, ouderen en kwetsbare groepen. 

 

In het plan en proces rond Schaepman gaat het daarbij om de invloed van bovenstaande doelstellingen. Is er 

veel gebruik gemaakt van bovenstaande doelstellingen als referentiekader. Met het oog op de centrale 

vraagstelling moet aan voorgaande toegevoegd worden dat de Gemeente Zwolle sinds ongeveer twee jaar is 

gestart met ruimtelijke programmering; overigens noemt de Gemeente Zwolle dit ‘stedelijk programmeren’. 

Hierbij wordt een overzicht gemaakt van alle nieuwe projecten en projecten die al in “pijplijn zitten”. Deze 

worden financieel doorvertaald om vervolgens, op basis van effectiviteit en efficiëntie, een prioritering aan te 

brengen in de uitvoering van de projecten (Gemeente Zwolle, 2008, p. 131). Zodoende worden ook 

particuliere initiatieven, waaronder project Schaepman, meegenomen bij het programmeren om ook deze te 

‘toetsen’ op bijdrage aan de doelstellingen (effectiviteit). “Ik zal het eerlijk zeggen. Het grote manco van de 

gemeente is dat de noodzaak tot afstemming tussen projecten te laat werd onderkend. Er vond geen 

afstemming plaats tussen projecten, met name in de schil rond de binnenstad. Nu met het stedelijk 
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programmeren wordt het probleem van afstemming op een hoger niveau tussen projecten wél  onderkent”. In 

welke mate de doelstellingen met betrekking tot woningbouw doorwerken in het plan Schaepman en wat 

hiervoor de verklaringen zijn, wordt uiteengezet in de volgende drie subparagrafen. Tevens zal daarbij de 

invloed van de Zwolse stedelijke programmering worden gepresenteerd. 

 

In de volgende drie paragrafen worden afzonderlijk van elkaar de drie beoordelingcriteria behandeld. In 

onderstaande tabel 5.2 zijn de gemiddelde scores voor de drie criteria weergegeven. 

 

Tabel 5.2 Score-overzicht van de beoordelingscriteria van project Schaepman 

 

 Conformiteit Communicatie Gebruik 

Gemiddelde score 0 5,4 2,2 

 

 

5.3.2  Conformiteit 

Wanneer op basis van de mate van conformiteit een eerste verwachting wordt uitgesproken over de 

doorwerking van de structuurvisie in het projectplan Schaepman kan gesteld worden dat de deze slecht is. Er 

bevindt zich in het Stedenbouwkundig plan Schaepman geen enkele verwijzing of citaat. De grens werd 

gesteld op drie verwijzingen (paragraaf 4.2). Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de doorwerking van de 

structuurvisie lager is dan de gestelde grens van zeven; en hierdoor ‘niet goed is’.  

 

Voor deze mate van conformiteit zijn twee verklaringen. De verklaring voor deze non-conformiteit die door 

alle respondenten werd gegeven is dat overeenkomstig de literatuur en verwachting de mate van conformiteit 

verklaard kan worden door het indicatieve en globale karakter van de structuurvisie (zie hiervoor onder 

andere Mastop & Faludi, 1997 en hoofdstuk twee en drie in dit onderzoek). Het globale karakter maakt het 

expliciet gebruiken van de structuurvisie lastig. De relevante doelstellingen uit de structuurvisie zijn dermate 

“abstract” dat “het letterlijk overnemen ervan niet veel toevoegt,”… “het plan past in de structuurvisie, maar 

dit wordt niet zo zwaar opgehangen”. De respondent gaf hiermee aan dat het verwijzen naar of het citeren 

van de structuurvisie “niet nodig is.” De structuurvisie is niet dermate bindend dat verwijzen ernaar 

noodzakelijk is, aldus één van de respondenten.  

Een andere verklaring die werd gegeven is dat Schaepman voor een groot deel een privaat initiatief is. Echter, 

wordt deze verklaring in dit onderzoek in twijfel getrokken, daar de gemeente bij ieder overleg aanwezig is 

(geweest) en de private actoren tevens binnen de kaders van de structuurvisie dienen te handelen. Tijdens de 

interviews werd immers door een respondent werkzaam bij de gemeente aangegeven dat “de gemeente de 

bewaker is van de structuurvisie”.  

 

Hoewel voorzichtigheid is geboden met een vergelijking met voorgaande case is in de case Schaepman tevens 

sprake van onbewuste non-conformiteit (zie tabel 4.1). Er wordt niet verwezen naar de relevante 

doelstellingen in de structuurvisie, noch worden deze geciteerd in het Stedenbouwkundig plan Schaepman 

(Gemeente Zwolle, 2009). Enkele respondenten gaven aan dat voorafgaande de start van het project 

Schaepman, tijdens de overleggen met de gemeenteraad, gesproken werd over de conformiteit (waarover in 

subparagraaf 5.2.4 meer). Hierbij werd afgesproken dat de structuurvisie als kader fungeerde, waardoor dit 

“in het Stedenbouwkundig Plan Schaepman niet zwaar opgehangen wordt”, aldus een van de respondenten. 

 

Anders dan de verwachting dat als gevolg van ruimtelijke programmering de (bewuste en onbewuste) 

conformiteit verbeterd, blijkt dit in de case Schaepman niet het geval te zijn. Tijdens de interviews werd, naast 

voorgaande verklaring, bovendien de lange doorlooptijd van het project als reden voor de non-conformiteit 

genoemd. De vigerende structuurvisie geldt tot op heden ‘slechts’ veertien maanden als referentiekader voor 

plan Schaepman. Het grootste deel van het Stedenbouwkundig plan Schaepman is tot stand gekomen tijdens 
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de vorige structuurvisie. Het alsnog invlechten van verwijzingen zou weinig toevoegen aan de essentie van het 

plan.  

 

De vorige structuurvisie, en niet het Structuurplan Zwolle 2020, heeft het grootste deel van het proces als 

referentiekader voor het project gefungeerd. Op het moment van ingaan van het Structuurplan Zwolle 2020 

was het projectplan Schaepman dermate ver gevorderd was, dat verwijzingen naar of citaten van het 

Structuurplan Zwolle 2020 niet meer “toegevoegd kunnen worden” * en dit “nergens voor nodig is, omdat het 

plan in het structuurplan past”. 

 

De veronderstelling  met betrekking tot conformiteit wordt in de case Schaepman niet ondersteund. Als 

gevolg van de nadruk van ruimtelijke programmering op effectiviteit en efficiëntie wordt er in het 

Stedenbouwkundig plan Schaepman niet vaker verwezen naar het Structuurplan Zwolle 2020.  Tevens bleek 

dat het Structuurplan niet vaker als ‘naslagwerk’ in het proces wordt gebruikt (zie subparagraaf 5.2.4). 

 

5.2.3  Communicatie 

In hoofdstuk twee is aangegeven dat strategische plannen (de structuurvisies in de cases) een belangrijke 

communicatieve functie hebben. Aansluitend hierop is in paragraaf 4.2 aangegeven dat communicatie in dit 

onderzoek als noodzakelijke voorwaarde voor doorwerking wordt beschouwd. Wanneer ontvangers niet 

bekend zijn met het bestaan ervan, zijn zij niet in staat de structuurvisie als referentiekader te gebruiken. De 

structuurvisie kan in deze situatie niet doorwerken. Tevens is opgemerkt dat de communicatie goed is indien 

er door de respondenten gemiddeld een zeven of hoger is toegekend aan dit beoordelingscriterium. Nogmaals 

dient hierbij opgemerkt te worden dat een hoge mate van communicatie niet vanzelfsprekend leidt tot een 

hoger gebruik (voor de achterliggende gedachtegang wordt hierbij verwezen naar hoofdstuk drie en vier). 

 

De mate van het beoordelingscriterium communicatie is in de case Schaepman matig. Gemiddeld bedraagt het 

gemiddelde cijfer een 5,4 (wat lager is dan de gehanteerde grens van zeven voor een goede mate van 

communicatie).  Een nadere analyse liet zien dat de respondenten wel bekender zijn met vigerende 

structuurplan in vergelijking met het vorige structuurplan; een 4,4 gemiddeld. De unanieme reden hiervoor 

was gelegen in het feit dat het Structuurplan Zwolle 2020 vrij nieuw is en het vorige structuurplan zo oud was 

dat “hij niet meer relevant en van deze tijd is”. Hierdoor werd de oude structuurvisie niet veel meer gebruikt. 

Echter kan uit de mate van communicatie wel worden geconcludeerd dat de geïnterviewden allen wel kennis 

hebben genomen van het Structuurplan Zwolle 2020. Het gevolg hiervan is dat de structuurvisie doorgewerkt 

kan hebben.  

 

Hoewel voorzichtigheid is geboden bij het leggen van verbanden, gezien het lage aantal respondent waarop 

dit wordt gebaseerd, is het opvallend dat de respondenten welke werkzaam zijn bij de gemeente allen een 

hoger cijfer toekennen aan communicatie dan de respondenten uit de gemeente. Dit werd tevens aangegeven 

door een respondent welke stelde dat “slechts een bepaald club die betrokken is bij Schaepman goed bekend is 

met de doelstellingen voor de woningbouw”  en dit in eerste instantie de “personen zijn die werkzaam zijn bij 

de gemeente”. Dit past bij de eerdere opmerking van een respondent van een externe partij welke verklaarde 

dat de gemeente de “verdediger is van de structuurvisie”. Bovendien bleek uit de reactie van een respondent 

van buiten de gemeentelijke organisatie dat hij weinig belang hecht aan de structuurvisie. Het gevolg hiervan 

was dat hij alleen maar zeer globaal bekend was met relevante doelstellingen van het Structuurplan Zwolle 

2020. Het is “… niet aan ons om dit (projectplan) langs de structuurvisie te leggen, de gemeente is daarvoor”. 
 

* Hierbij zou de opmerking kunnen worden geplaatst dat het projectplan Schaepman zich niet optimaal leent voor het meten van de 

doorwerking ervan in het plan Schaepman. Ík plaats hierbij de opmerking dat Schaepman wél uiterst geschikt is voor dit onderzoek. Daar 

de vigerende structuurvisie nog ‘vers’ is en er sinds de nieuwe structuurvisie geprogrammeerd wordt. Hierdoor kan de oude structuurvisie 

als goede vergelijkingsbasis dienen en is een eventueel verschil in doorwerking zo goed waar te nemen.  
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Met het oog op de veronderstelling die met betrekking tot communicatie in paragraaf 4.2 gedaan is, kan het 

volgende opgemerkt worden: er zijn geen aanwijzingen gevonden dat ruimtelijke programmering van invloed 

is geweest op het beoordelingscriterium communicatie. “Voor ons is niet veel veranderd, maar voor de 

afdeling Ruimte & Strategie wel” (de verantwoordelijke afdeling voor de programmering), aldus een van de 

respondenten. Deze situatie komt overeen met de case Lange Wemen. Vooral bij de verantwoordelijken voor 

het ruimtelijk programmeren lijkt de structuurvisie een belangrijkere rol te zijn gaan spelen (met als gevolg 

een betere mate van communicatie). Dit sluit nauw aan bij het beoordelingscriterium gebruik, waarover in 

subparagraaf 5.2.4 meer. 

 

5.2.4  Gebruik 

Er werd verwacht dat als gevolg van ruimtelijke programmering de doorwerking van de relevante 

doelstellingen uit het Structuurplan Zwolle 2020 in het proces rond het projectplan Schaepman relatief goed 

zou zijn (aangegeven met een zeven). Uit het onderzoek is gebleken dat de doorwerking van het Structuurplan 

Zwolle 2020 in het project Schaepman uiterst laag is. Het gemiddelde gebruik bedraagt 2,2 op een schaal van 

een tot en met tien. Enerzijds is deze mate van doorwerking niet verrassend anderzijds is deze mate van 

doorwerking wel verrassend. 

 

De uitkomst is niet verrassend omdat, uit de documentanalyse bleek dat de relevante doelstellingen uit het 

Structuurplan Zwolle 2020 globaal van karakter zijn. Het globale karakter leidt vaak tot een slechte 

doorwerking, zo bleek uit het theoretische onderzoek. De verwachting rees dat door het globale karakter de 

doorwerking slecht zou zijn, maar dit deels teniet zou worden gedaan door de nadruk op effectiviteit en 

efficiëntie waardoor de structuurvisie vaker gebruikt zou worden. Een gedetailleerdere analyse van het proces 

rond Schaepman laat zien dat de relevante doelstellingen niet concreet genoeg zijn om gedurende het proces 

te gebruiken als referentiekader. Alle respondent gaven aan dat het globale karakter van de relevante 

doelstellingen de verklaring is voor het lage gebruik van de structuurvisie als referentiekader; overeenkomstig 

de literatuur. Het (weinige) gebruik (2,2) dat er werd gemaakt van het Structuurplan Zwolle 2020 was op het 

moment dat deze net goedgekeurd was; “gekeken moest worden of het plan (Schaepman) wel overeenkwam 

met wat er in de structuurvisie werd gezegd”… “een van die doelstellingen was bijvoorbeeld inbreiding boven 

uitbreiding … het spreekt voor zich dat Schaepman hieraan voldoet, evenals aan de andere doelstellingen, dus 

expliciet wordt er niet aan gerefereerd”. Bovendien is het plan Schaepman op het moment van schrijven al 

vergevorderd waarbij tijdens proces vooral gesproken wordt over de woningdichtheid, woningtypes.. De 

structuurvisie “is te algemeen” om hierbij als kader te fungeren. “Het structuurplan zit op het macro 

schaalniveau en is alleen relevant voor de intentie en de zone van Schaepman… maar daar houdt het dan ook 

mee op.” Een van de respondenten wist dit probleem pakkend samen te vatten: op dit moment “doet het 

structuurplan er eigenlijk niet meer toe”. “Het structuurplan is het recept en de projecten zijn de ingrediënten 

om het recept te maken”. 

 

Ter verduidelijking moet hierbij opgemerkt worden dat bij de aanvang van het project Schaepman de 

toenmalige structuurvisie als kader fungeerde. Het gebruik van deze structuurvisie was ook zeer laag, gelijk 

aan het gebruik van de huidige structuurvisie. Overeenkomstig de case Lange Wemen werd in deze case de 

structuurvisie tevens “alleen gebruikt bij het bepalen van de algemene uitgangspunten van het project”. De 

kaders waarbinnen Schaepman zich dient te bevinden zijn in het begin van het proces bepaald. De kaders zijn 

nogmaals bepaald bij de komst van het Structuurplan Zwolle 2020. “…toen deze kaders zijn afgesproken is ook 

met de Raad en externe partijen afgesproken van ok… dit zijn de kaders we zijn het er over eens. Grotendeels 

wordt de huidige koers op deze kaders gevaren, waardoor het niet nodig is continu aan de structuurvisie te 

refereren”.  

 

Opmerkelijk hierbij is dat actoren die buiten de gemeente werkzaam zijn in mindere mate gebruik maken van 

de structuurvisie dan de gemeentelijke respondenten. Zij gaven gemiddeld een 1,5 aan het gebruik ten 
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opzichte van een 2,7 van het gebruik van de gemeentelijke respondenten. Hieruit kan afgeleid worden dat de 

actoren van buiten de gemeente de structuurvisie zien als een gemeentelijk document. Zoals een van hen ook 

aangaf is het een taak van de gemeente om de structuurvisie te “verdedigen”.   

 

Aansluitend op de veronderstellingen die met betrekking tot ruimtelijke programmering gedaan zijn, werd in 

deze case verwacht dat met de komst van de huidige structuurvisie, die samenging met de komst van 

ruimtelijke programmering, er een toename in de doorwerking van de structuurvisie zou zijn waar te nemen. 

Verwacht werd dat er meer aandacht en gebruik zou worden gemaakt van de structuurvisie, om te zorgen dat 

het plan, ten opzichte van het Structuurplan Zwolle 2020,  zo effectief en efficiënt mogelijk zou zijn. Dit bleek 

echter niet zo te zijn, daar de relevante doelstellingen van het Structuurplan Zwolle 2020 dermate globaal van 

karakter waren dat het zeer lastig is om het Structuurplan Zwolle 2020 als referentiekader  te gebruiken. Zoals 

in bovenstaande alinea staat aangegeven bevindt het proces van Schaepman zich in de fase waarin een 

gedetailleerde invulling dient te worden gegeven aan de exacte invulling van het project. Daarbij gaat de 

besluitvorming met name over het bouwvolume en maximaal toegestane hoogte en op welke plek deze 

woningen gerealiseerd dienen te worden. Het Structuurplan Zwolle 2020 is door zijn globale karakter niet 

bruikbaar als referentiekader in deze fase van het proces. De verwachte extra toename van de doorwerking 

als gevolg van ruimtelijke programmering lijkt door het globale karakter van het structuurplan niet op te gaan. 

 

Bovendien kan gesteld worden dat de ruimtelijke programmering geen invloed heeft gehad op de 

doorwerking van de structuurvisie. Wanneer ‘gecorrigeerd’ wordt voor ruimtelijke programmering is de 

conclusie verrassend. Er verwacht werd dat de doorwerking met de komst van de nieuwe structuurvisie 

(Structuurplan Zwolle 2020) beter zou zijn dan de doorwerking van de oude structuurvisie. Aangegeven werd 

dat de oude structuurvisie niet meer van deze tijd was, waardoor verwacht werd dat het Structuurplan Zwolle 

2020 relatief meer gebruikt zou worden. Hoewel werd aangegeven dat dit inderdaad zo is, wordt de 

doorwerking van de structuurvisie beperkt door het globale karakter. Bovendien kan dit verklaard worden 

door de fase waarin het proces zich bevindt alsmede het feit dat ruimtelijke programmering (c.q. “stedelijke 

programmering”) niet zorgt voor een verbetering in doorwerking tijdens het proces van een projectplan 

(directe doorwerking). De planvormingsprocessen en de structuurvisie lijken twee gescheiden paden. Pas in 

het stadium wanneer er met behulp van het Structuurplan Zwolle 2020 een prioritering aangegeven dient te 

worden tussen de projecten, lijkt de structuurvisie beter door te werken. Hoewel voorzichtigheid is geboden 

met een vergelijking tussen de cases, komt deze situatie (dat de invloed van ruimtelijke programmering geen 

effect heeft op de doorwerking)  overeen met de case Lange Wemen.  

  

Samenvattend kan worden opgemerkt dat de doorwerking van het Structuurplan Zwolle 2020 slecht is. Het 

sporadische gebruik van het Structuurplan Zwolle 2020, vond alleen plaats toen het structuurplan net 

aangenomen was. Hierbij werd het Structuurplan Zwolle 2020 gebruikt om op basis van de globale hoofdlijnen 

te bepalen of plan Schaepman in de bredere structuurvisie paste. Hierbij werden tevens de kaders besproken 

waarin Schaepman diende te passen, zodat hier niet continu naar verwezen hoefde te worden. Verder gebruik 

werd onmogelijk gemaakt door het globale karakter van de relevante doelstellingen in de structuurvisie. De 

discussie is te gedetailleerd om het Structuurplan Zwolle 2020 als kader te gebruiken. De discussie gaat met 

name over het bouwvolume, maximale hoogte en kwantiteit van de verschillende typen woningen. Het proces 

rond Schaepman bevindt zich op een lager schaalniveau dan waarop het Structuurplan Zwolle 2020 als 

referentiekader kan fungeren. Afsluitend kan gesteld worden dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat de 

doorwerking van het Structuurplan Zwolle 2020 in het besluitvormingsproces van Schaepman anders zou zijn 

indien er niet ruimtelijke geprogrammeerd werd. Hoofdzakelijk om bovenstaande reden. Tevens, omdat niet 

gedurende het proces van het project Schaepman, maar voorafgaande de processen een besluit wordt 

genomen met gebruik van het structuurplan, of tot realisatie van een plan wordt overgegaan of niet. Het 

geven van een oordeel over wel of niet ontwikkelen van projecten wordt gedaan door de afdeling Ruimte en 

Strategie. Hierbij wordt het Structuurplan wel nadrukkelijk als referentiekader gebruikt. Er dient kritisch 
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geanalyseerd te worden in hoeverre de verschillende projecten bijdragen aan het realiseren van de 

doelstellingen van het Structuurplan Zwolle 2020. Niets wijst erop dat ruimtelijke programmering (positief of 

negatief) van invloed is geweest op het gebruik van het Structuurplan Zwolle 2020 in het 

besluitvormingsproces van Schaepman. 

 

Dit hoofdstuk heeft de resultaten gepresenteerd welke zijn voortgekomen uit het empirische onderzoek van 

dit onderzoek. Aan de hand van deze resultaten zullen in het volgende hoofdstuk de conclusies van dit 

onderzoek worden gepresenteerd.  
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6 Conclusies 
 

 

In het begin van dit onderzoek werd aangegeven dat als gevolg van de verkokering van beleid enige mate van 

integratie wordt nagestreefd met behulp van integrale ruimtelijke plannen (structuurvisie). Echter, wordt vaak 

teruggevallen in de oude verkokerde werkwijze, zonder daarbij af te vragen of het dagelijkse handelen wel 

overeenkomt met de kaderstellende structuurvisie. De reden hiervoor is feit dat structuurvisies te globaal van 

karakter zijn om een rol te spelen in de dagelijkse besluitvorming. Structuurvisie krijgen hierdoor, mede als 

gevolg van het globale en de indicatieve karakter, de status van “bureaulaplannen”. In de 

planvormingsprocessen en besluitvormingsprocessen van projectplannen die volgen op de structuurvisie 

speelt de structuurvisie een zeer bescheiden rol. Met andere woorden de doorwerking van de structuurvisie is 

slecht (zie hiervoor onder andere hoofdstuk drie; de Lange, e.a., 1997; Coenen, 1998; Faludi & Korthals Altes, 

1994; Mastop & Needham, 1997; Mastop & Faludi, 1997). Hernieuwde aandacht voor de kloof tussen 

structuurvisie en uitvoering schept nieuwe hoopvolle verwachtingen. Ruimtelijke programmering tracht tot 

een effectievere uitvoering van beleid te komen. Bovendien tracht ruimtelijke programmering de kloof tussen 

visie en uitvoering te verkleinen, waardoor wordt verwacht dat de effectiviteit van de structuurvisie zal 

verbeteren. Dit onderzoek heeft de invloed van ruimtelijke programmering op de doorwerking van 

structuurvisies onderzocht. In dit hoofdstuk zullen de conclusies van dit onderzoek hiernaar worden 

gepresenteerd. 

 

De voorgaande hoofdstukken hebben de theorie rond de onderwerpen ruimtelijke programmering en 

doorwerking behandeld. Hieruit bleek dat programmering van beleid een instrument is dat reeds lang bestaat 

in de besluitvorming. Daarbij zijn in hoofdstuk vijf de resultaten van het empirische onderzoek gepresenteerd. 

In dit hoofdstuk zal er met behulp van de resultaten uit het empirische onderzoek een antwoord worden 

gegeven op de centrale vraagstelling van dit onderzoek. Bovendien worden de resultaten uit het empirische 

onderzoek gebruikt om  tegemoet te komen aan de doelstelling van dit onderzoek, namelijk: verdiepen van 

het inzicht in ruimtelijke programmering en de doorwerking van structuurvisies en verdiepen van het inzicht in 

de betekenis van ruimtelijke programmering voor de doorwerking van  structuurvisies in de besluitvorming 

volgend op structuurvisies.  De leidraad hiervoor werd gevormd door de laatste subvraag, welke verderop 

expliciet beantwoord zal worden. 

 

In paragraaf 6.1 worden de antwoorden op de subvragen expliciet gepresenteerd. Deze subvragen hebben als 

hulpmiddel en houvast gefungeerd tijdens dit onderzoek. Afsluitende wordt in paragraaf 6.2 het antwoord op 

de centrale vraagstelling van dit onderzoek gepresenteerd.  Het uitgangspunt voor het beantwoorden van de 

centrale vraagstelling wordt gevormd door een schema waarin de mate van doorwerking is weergegeven 

(tabel 6.1). Allereerst wordt er overgegaan tot het beantwoorden van de subvragen. 

 

6.1  Beantwoording van de subvragen 

In paragraaf 1.6 van dit onderzoek staan drie subvragen genoemd welke als hulpmiddel hebben gefungeerd 

voor het beantwoorden van de centrale vraagstelling van dit onderzoek. In deze paragraaf zullen deze 

subvragen afzonderlijk en kernachtig beantwoord worden. 
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6.1.1 Subvraag één 

 

Wat is de meest geschikte methode om de doorwerking van woningbouwbeleid van structuurvisies in de 

projectplannen volgend op de structuurvisie te analyseren? 

 

Het antwoord op deze vraag is gebaseerd op hetgeen in hoofdstuk drie uiteen is gezet. De analyse van de 

doorwerking van structuurvisie vereist een geheel andere aanpak dan een analyse van de doorwerking van 

bijvoorbeeld een projectplan. Door het indicatieve en globale karakter van (de doelstellingen van) 

structuurvisies kan er niet volstaan worden met het veronderstellen van causale relaties (Bressers, 1983; 

Faludi, 2000; Needham, e.a., 1997). Het communicatieve en indicatieve karakter van de structuurvisies heeft 

als gevolg dat structuurvisies anders dienen te worden gebruikt dan projectplannen; welke niet indicatief zijn 

(zie hiervoor bijvoorbeeld hoofdstuk twee; Faludi & Korthals Altes, 1994; Alexander, 2002; Herweijer e.a., 

1990). Het is onmogelijk de globale doelstellingen af te zetten tegen de werkelijk gerealiseerde ruimtelijke 

situatie, omdat structuurvisies geen concrete eindsituatie bevatten (Faludi, 2000 en hoofdstuk twee). De 

theorie van Bressers (1983) laat zien dat een procesbenadering, in tegenstelling tot het veronderstellen van 

causale relaties een geschikte methode is om doorwerking te analyseren. Het niet tegemoetkomen aan 

doelstellingen uit de structuurvisie wil niet automatisch zeggen dat de structuurvisie niet heeft doorgewerkt. 

Structuurvisies zijn indicatief van aard, waardoor er vanaf mag worden geweken. Daardoor is het van belang 

te onderzoeken in hoeverre de structuurvisie als referentiekader heeft gefungeerd in de processen rond de 

cases Lange Wemen en Schaepman. Hieruit kan een oordeel worden gegeven over de effectiviteit van een 

structuurvisie. De kern van de methode bestaat uit het openen van de “black box” van de besluitvorming van 

het projectplan (Bressers, 1983; de Lange e.a., 1997). Uit een analyse van het proces van de projecten Lange 

Wemen en Schaepman moet blijken of er  gebruik is gemaakt van de structuurvisie als referentiekader; en zo 

heeft doorgewerkt of niet. Er kan geconcludeerd worden dat de theorie van Bressers (1983) in dit onderzoek 

zeer goed heeft gewerkt. Als voorbeeld, wanneer alleen gebruik zou zijn gemaakt van een input output 

analyse (conformiteit) zou de conclusie zijn geweest dat de structuurvisies in geen enkele mate zouden 

hebben doorgewerkt. In de projectplannen werd immers niet verwezen naar de structuurvisies, noch werd 

deze geciteerd. Een nadere analyse van het proces liet zien dat er wel (weinig) gebruik werd gemaakt van de 

structuurvisie. Door de nadruk op een analyse van het proces biedt de theorie van Bressers (1983) goede 

aanknopingspunten voor het analyseren van de doorwerking van strategische plannen. Naast de formele 

doorwerking in de projectplannen (conformiteit) leidde een analyse van het proces tot nieuwe inzichten over 

de doorwerking van de structuurvisie. Echter, zijn er wel aanbevelingen voor een verfijning van de methode. 

Hierop zal aan het eind van paragraf 6.2 worden teruggekomen. 

 

De theorie van Bressers (1983) is verder geoperationaliseerd met behulp van de beoordelingscriteria 

communicatie, conformiteit en gebruik (de Lange, e.a., 1997). Communicatie is de noodzakelijke voorwaarde 

voor de structuurvisie om door te werken. Indien de ‘ontvangers’ (hoofdstuk drie) niet bekend zijn met het 

bestaan van de structuurvisie is het onmogelijk gebruik te maken van de structuurvisie. Met behulp van het 

beoordelingscriterium conformiteit kan er een eerste verwachting worden uitgesproken over de doorwerking 

van de structuurvisie. Conformiteit is een formelere vorm van doorwerking waarbij wordt geanalyseerd hoe 

vaak de structuurvisie in het projectplan wordt geciteerd en hoe vaak er in het projectplan naar de relevante 

doelstellingen uit de structuurvisie wordt verwezen. Hieruit valt (in directe vorm) af te leiden of de 

structuurvisie is gebruikt als referentiekader in de twee projecten. 

Het uiteindelijke oordeel over de doorwerking zal gebaseerd worden op het beoordelingscriterium gebruik. De 

reden hiervoor is dat het projectplan, gezien het indicatieve karakter van de structuurvisie, mag afwijken van 

de structuurvisie zelf (Mastop & Faludi, 1997; de Lange e.a., 1997; Bressers, 1983 & Faludi, 2000). Het 

beoordelen van de doorwerking op basis van causale relaties (conformiteit) is daardoor niet voldoende en een 

onderzoek naar het gebruik van de structuurvisie als referentiekader gedurende het proces is daardoor 

noodzakelijk. 
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6.1.2 Subvraag twee 

 

Hoe scoren de onderscheiden beoordelingscriteria in de cases Lange Wemen en Schaepman? 

 

Allereerst dient te worden opgemerkt dat op deze plaats de twee cases apart worden behandeld zonder 

daarbij verbanden te leggen tussen de twee cases. Met het oog op de beantwoording van de centrale 

vraagstelling in paragraaf twee zal er tevens geen expliciet oordeel worden gegeven over de mate van 

doorwerking en de verklaringen hiervoor  (dit wordt gedaan bij de beantwoording van de centrale 

vraagstelling in paragraaf twee). 

 

De conclusie die uit het empirische onderzoek getrokken kan worden is dat in de case Lange Wemen er  

sprake is van een slechte mate van conformiteit. Hierdoor werd verwacht dat de doorwerking slecht zou zijn. 

Gezien de status van de structuurvisie is deze conclusie ook niet verrassend. De structuurvisie is zelfbindend 

van karakter waardoor de structuurvisie een andere status kent dan bijvoorbeeld een wettelijk bindend 

bestemmingsplan (de Lange e.a., 1997; Faludi & Mastop, 1997). Wel was er sprake van een goede mate van 

communicatie, met als gevolg dat de structuurvisie doorgewerkt kan hebben. De mate van het (belangrijkste) 

beoordelingscriterium gebruik was matig. Het gebruik van de structuurvisie als referentiekader voor de 

woningbouw bleek lastig, omdat de structuurvisie een “kansenboek” is en als gevolg hiervan zeer globaal is 

met betrekking tot woningbouw. 

 

Het projectplan Schaepman is tevens niet conform de structuurvisie, omdat er geen enkel citaat of verwijzing 

in het Stedenbouwkundig Plan Schaepman is opgenomen. Daarnaast kan wel opgemerkt worden dat er aan de 

noodzakelijke voorwaarde betreffende het beoordelingscriterium communicatie is voldaan. Opvallende 

conclusie die lijkt op te gaan is dat respondenten welke niet bij de gemeente Zwolle werkzaam zijn minder 

belang hechten aan de structuurvisie. Er zou gesteld kunnen worden dat zij zichzelf niet zien als ‘ontvanger’ 

van de structuurvisie. Volgens hen is het de taak van de gemeente Zwolle om de structuurvisie te bewaken. 

Concluderend kan worden opgemerkt dat het mogelijk is dat de structuurvisie heeft doorgewerkt in het 

project Schaepman. Door het globale karakter van de structuurvisie is de mate van gebruik in het proces rond 

Schaepman slecht. Het Structuurplan Zwolle 2020 is sinds ruim twee jaar in werking. Het project Schaepman 

was op dat tijdstip in een fase waarin het Structuurplan Zwolle 2020 te globaal was om de rol als 

referentiekader te vervullen.  

 

6.1.3 Subvraag drie 

 

In hoeverre is ruimtelijke programmering van invloed geweest op de scores van de beoordelingscriteria? 

 

In dit onderzoek werd verondersteld dat als gevolg van ruimtelijke programmering er in planningsprocessen in 

grotere mate naar effectiviteit in de uitvoering van de structuurvisie wordt gestreefd (Schwarz, 1977; Verdaas 

& de Haas, 2003; Bramley & Stewart, 1981). Hierdoor werd verwacht dat de structuurvisie intensiever en 

vaker als referentiekader zou worden gehanteerd (gebruik), om projectplannen zo effectief mogelijk te maken. 

Om te bezien of de ontwikkelingen in de projectplannen (Lange Wemen en Schaepman) overeenkomen met 

de relevante doelstellingen uit de structuurvisie. Naast het streven naar effectiviteit en het effect hiervan op 

de beoordelingscriteria, werd er een tweede factor onderscheiden die tot bovenstaande veronderstelling 

leidde. Deze factor kwam onder andere voort uit de inzichten van Bramley & Stewart (1981). Zij merken op dat 

programmering de kloof tussen beleid en uitvoering (“policy & action”, zoals Barrrett en Fudge (1981) het 

noemen) dicht.  Als gevolg van deze twee factoren werd verwacht dat er op de beoordelingscriteria relatief 

hoge scores waar te nemen zouden zijn. Uitzondering hierop betrof de mate van conformiteit; vanwege het 

indicatieve karakter van de structuurvisies (zie onder andere paragraaf 4.2 en de Lange e.a., 1997).  
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Uit het onderzoek is gebleken dat er dat uit niets blijkt dat ruimtelijke programmering van invloed is geweest 

op de scores van de beoordelingscriteria. Andersom kan geconcludeerd worden dat zijn er geen aanwijzingen 

zijn gevonden dat de beoordelingscriteria hoger of lager zouden uitvallen zonder ruimtelijke programmering. 

Het besluitvorming rond de projecten lijkt niet anders plaats te vinden dan tijdens besluitvorming zonder 

ruimtelijke programmering. Indirect lijkt er wel een verbetering van de structuurvisie plaats te vinden. Het 

onderzoek heeft niet aangetoond dat de structuurvisie vaker als naslagwerk voor het projectplan (en 

gedurende het proces) heeft gefungeerd. Dit is anders dan werd verondersteld in hoofdstuk vier. De vraag die 

hierbij rijst is of ruimtelijke programmering inderdaad leidt tot een effectievere (en efficiëntere) uitvoering van 

de structuurvisie. Hierop, en op het indirecte effect van ruimtelijke programmering, zal bij de beantwoording 

van de centrale vraagstelling dieper worden ingegaan. 

 

 

6.2 Beantwoording van de centrale vraagstelling 

De voorgaande paragraaf heeft antwoord gegeven op de subvragen die als leidraad hebben gefungeerd bij dit 

onderzoek. Daaruit is gebleken dat doorwerking gemeten kan worden met behulp van de beoordelingscriteria 

conformiteit, communicatie en gebruik. Algemeen kan gesteld worden dat het oordeel over de 

beoordelingscriteria matig tot slecht waren (subvraag drie); uitgezonderd communicatie bij Lange Wemen. In 

deze paragraaf zal er een antwoord geformuleerd worden op de centrale vraagstelling van dit onderzoek.  

 

In het begin van dit onderzoek werd de volgende vraag gesteld:  

 

In welke mate werkt in de gemeenten Hengelo en Zwolle woningbouwbeleid uit structuurvisies door in 

projectplannen? 

 

en… 

 

in hoeverre heeft ruimtelijke programmering bijgedragen aan deze mate van doorwerking? 

 

Voor het beantwoorden van deze centrale vraagstelling zijn er in dit onderzoek twee cases onderzocht. 

Allereerst is dit het binnenstedelijke herontwikkelingsproject Lange Wemen in Hengelo. Ten tweede is dit het 

binnenstedelijke project Schaepman in Zwolle. Het uitgangspunt voor de beantwoording van de centrale 

vraagstelling wordt gevormd door tabel 6.1 waarin de scores voor de beoordelingscriteria overzichtelijk staat 

weergegeven.  

 

Tabel 6.1  Overzicht scores van beoordelingscriteria 

 

 Lange Wemen (Hengelo) Schaepman (Zwolle) 

Conformiteit 0,0 0,0 

Communicatie 7,7 5,4 

Gebruik 5,6 2,2 

 

Met behulp van een alternatieve methode van analyseren zijn de besluitvormingsprocessen rond de twee 

plannen onderzocht. De doorwerking van de structuurvisie is af te leiden uit de mate waarin de structuurvisie 

is gebruikt als referentiekader in de processen van de projecten. Noodzakelijke voorwaarde voor doorwerking 

is dat de ontvangers van de structuurvisie bekend moeten zijn met het bestaan van de structuurvisie; en in 

mindere mate bekend moeten zijn met de inhoud (woningbouwbeleid) ervan. Tabel 6.1 laat zien dat de 

respondenten allen bekend zijn met het bestaan van de structuurvisie (wat blijkt uit de scores voor 

‘communicatie’). Hoewel getracht is de context van de twee cases zoveel mogelijk overeen te laten komen, 
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bestaan er altijd verschillen. Hierdoor is bij het vergelijken van de cases enige voorzichtigheid geboden. Dit wil 

echter niet zeggen dat er geen overeenkomsten bestaan tussen de twee cases. 

 

Met behulp van de theorie van Bressers (1983) werd het volgende antwoord op het eerste deel van de 

centrale vraagstelling geformuleerd: de mate van doorwerking van woningbouwbeleid uit de structuurvisie in 

de projectplannen Lange Wemen en Schaepman is respectievelijk matig tot slecht. Hoewel de doorwerking van 

de structuurvisie in het project Lange Wemen relatief beter is dan de doorwerking in het project Schaepman, 

is de verklaring voor de relatief lage doorwerking in beide cases (hoofdzakelijk) hetzelfde. In overeenkomst 

met de literatuur valt de matige tot slechte doorwerking te verklaren door het (te) globale karakter van de 

structuurvisies (Needham, e.a., 1997; de Lange, e.a., 1997; Faludi, 2000). De globale inhoud van de 

structuurvisies maakt dat de structuurvisies slecht bruikbaar is. Deze conclusie komt niet geheel onverwacht 

gezien eerdere onderzoeken die tot grotendeels dezelfde conclusie komen (bijvoorbeeld Coenen, 1998; de 

Lange, e.a., 1997; Faludi & Korthals Altes, 1994; Faludi & Mastop, 1997; Mastop & Needham, 1997). Echter, 

werd er wel verwacht dat de doorwerking hoger zou zijn als de gepresenteerde doorwerking; als gevolg van 

ruimtelijke programmering en de nadruk op effectiviteit hierdoor (hierover verderop meer).  

 

De conclusie voor de matige doorwerking van de Structuurvisie Hengelo 2030 in project Lange Wemen is dat 

dit plan te globaal van karakter was om direct te gebruiken als referentiekader. Hier bleek de structuurvisie 

alleen gebruikt te zijn in de beginfase van het project; wat de matige doorwerking verklaard. In deze fase van 

het proces waren de onderwerpen waarover gesproken werd globaal en breed van karakter. Bijvoorbeeld een 

discussie over de noodzaak van het project Lange Wemen. De motivering voor de noodzaak van het project 

was neergelegd in de structuurvisie; één van de kernprojecten met een hoge prioriteit. Tijdens 

onderhandelingen met de gemeenteraad werd naar deze motivering verwezen. Verderop in het proces 

waarbij er concrete gespecificeerde afspraken gemaakt dienden te worden, was de structuurvisie niet in staat 

als expliciet referentiekader te fungeren.  Voor de case Schaepman kan dezelfde conclusie worden getrokken. 

Het globale karakter van het Structuurplan Zwolle 2020 had als gevolg dat direct gebruik van de structuurvisie 

als referentiekader bemoeilijkt werd, waardoor de doorwerking van de structuurvisie slecht is. Het 

planvormingsproces van Schaepman was reeds enkele jaren gestart voordat het Structuurplan Zwolle 2020 in 

werking trad. Bij het in werking treden van het Structuurplan Zwolle 2020 bevond het planvormingsproces 

Schaepman zich in een fase waarin er gedetailleerde afspraken gemaakt dienden te worden. Bijvoorbeeld het 

bouwvolume en aantal verschillende typen woningen. Het verschil in doorwerking tussen de twee cases zou 

hiermee ook verklaard kunnen worden. De Structuurvisie Hengelo 2030 bestond reeds toen het planvormings- 

en planningsproces van Lange Wemen startte, waardoor van het begin gebruik van de structuurvisie kon 

worden gemaakt. Het project Schaepman was reeds vergevorderd toen het Structuurplan Zwolle 2020 in 

werking trad. Bovendien is het project Lange Wemen ontstaan vanuit de structuurvisie. Het project staat 

expliciet aangegeven als één van de kernprojecten tot 2030. Dat Lange Wemen zijn oorsprong vindt ín de 

structuurvisie kan de relatief betere doorwerking verklaren. Dit kan als gevolg hebben gehad dat er 

intensiever gebruik is gemaakt van de structuurvisie. Schaepman is een privaat initiatief, zonder dat het 

project in de structuurvisie staat genoemd. Dit kan in vergelijking met Lange Wemen afbreuk doen aan de 

doorwerking van de structuurvisie. 

 

Het tweede deel van de centrale vraagstelling luidde: in hoeverre heeft ruimtelijke programmering de 

doorwerking bevorderd? Hierop kan kort geantwoord worden: uit niets is gebleken dat ruimtelijke 

programmering een direct effect heeft gehad op de doorwerking. Tevens zijn er geen aanwijzingen gevonden 

dat de doorwerking van de structuurvisie in de planningsprocessen van de twee cases anders zou zijn gebruik 

zonder ruimtelijke programmering. Anders dan verwacht, leidt ruimtelijke programmering niet direct tot een 

grotere nadruk op effectiviteit in planvormingsprocessen. Als gevolg hiervan werd verwacht dat er intensiever 

en vaker gebruik zou worden gemaakt van de structuurvisie als referentiekader (om ten opzichte van de 

structuurvisie een hogere mate van effectiviteit te bereiken). Ook voor de veronderstelling dat als gevolg van 
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de expliciete koppeling tussen structuurvisie en projectplan de doorwerking van de structuurvisie beter zou 

zijn (hoofdstuk twee; Bramley & Stewart, 1981; Droogleever Fortuijn, 2003, Barrett & Fudge, 1981; Verdaas & 

de Haas, 2003), zijn geen aanwijzingen gevonden.  

 

Echter zijn er wel aanwijzingen gevonden dat de doorwerking van de structuurvisie, als gevolg van ruimtelijke 

programmering, indirect wel verbeterd. (Onder directe doorwerking wordt de doorwerking van structuurvisie 

in projectplan bedoeld; de doorwerking waarover in bovenstaande alinea wordt gesproken)  Er zijn 

aanwijzingen gevonden dat de structuurvisie indirect expliciet (meer) als referentiekader wordt gebruikt in de 

fase waarin er een prioritering aangebracht dient te worden tussen de projecten. Daarbij geldt de 

structuurvisie als toetsingskader voor de effectiviteit van projectplannen. Alvorens projecten worden 

uitgevoerd worden ze getoetst op de bijdrage die zij leveren aan het bereiken van de doelstellingen van de 

structuurvisie. Tevens wordt in deze fase vanuit financieel opzicht bekeken welke projecten het meeste 

opleveren. Waarbij de effectiviteit samen met de efficiëntie de prioriteit van de uitvoering het project 

bepalen. Bij deze beoordeling wordt er meer als voorheen gebruik gemaakt van de structuurvisie. Echter moet 

hierbij opgemerkt worden dat 

 slechts een aantal personen binnen de gemeente verantwoordelijk zijn voor dit programmeren waardoor 

alleen deze personen de structuurvisie vaker en intensiever als referentiekader lijken te gebruiken. 

 

Desalniettemin zijn er geen aanwijzingen gevonden dat ruimtelijke programmering, zoals Barrett & Fudge 

(1981) aangeven, de “missing link” tussen structuurvisie en projectplan is. De scheiding tussen structuurvisie 

en projectplannen lijkt nog steeds te bestaan. De projectplannen worden an sich gemaakt zonder of 

sporadisch daarbij een koppeling met de structuurvisie te realiseren. Gedurende het programmeren in een 

afzonderlijk (besluitvormings-)proces zal blijken in hoeverre projectplannen voldoen aan ‘doelstellingen van 

de structuurvisie’; wat erop lijkt de duiden dat indirect de doorwerking verbeterd. 

De aanbeveling die hierbij geplaatst kan worden is dat de effectiviteit van de uitvoering van de structuurvisie 

verbeterd kan worden wanneer er gedurende de planvormingsprocessen van de projectplannen de 

structuurvisie meer als referentiekader wordt gebruikt. Hierdoor wordt de kans vergroot dat projectplannen in 

grotere mate bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit de structuurvisie. Zo kan tevens 

voorkomen worden dat er middelen worden verspild aan het maken van projectplannen die niet bijdragen aan 

de doelstellingen (en als gevolg van het prioriteren tijdens het ruimtelijke programmeren niet worden 

opgenomen in de uitvoering van de structuurvisie). 

 

Afsluitende deze paragraaf wordt een laatste opmerking geplaatst. Deze heeft betrekking op de benadering 

van onderzoeken naar de doorwerking van strategisch beleid. Een algeheel geldende conclusie die uit deze 

studies en theorieën getrokken kan worden is: dat de inhoud van de kaderstellende plannen globaal van 

karakter zijn wat gebruik ervan lastig maakt (Mastop, 1997; Coenen, 1998; de Lange, e.a., 1997; Needham, 

e.a., 1997; Mastop & Faludi, 1997; Faludi,2000; et cetera). Als reactie hierop wordt voor een andere 

benadering gepleit. Hierbij komt de nadruk te liggen op verschillende fases in het proces waarop de 

doorwerking van het strategische plan beoordeeld wordt. Een analysemethode waarbij het oordeel van 

doorwerking grotendeels wordt gebaseerd op de fase waarin de structuurvisie als kader kan fungeren. De 

kracht (!) van de structuurvisie is gelegen in de invloed welke het kan uitoefenen in de beginfase van een 

project. Wellicht is een alternatieve benadering beter geschikt. Zoals in dit onderzoek bleek, maakt het globale 

karakter de structuurvisie ongeschikt om het als referentiekader te gebruik op het moment dat de 

besluitvorming rond projectplannen gedetailleerder wordt. Alleen in het begin van de besluitvorming lijkt de 

structuurvisie relevant als referentiekader. Daarom is het wellicht realistischer te onderzoeken in hoeverre de 

structuurvisie in de beginfase van het planningsproces doorwerkt, in plaats van het gehele proces. Als de 

structuurvisie niet in staat is invloed uit te oefenen in gedetailleerdere fases verderop in het proces is het 

realistischer het oordeel over de doorwerking te baseren op de globale fases in het begin van het proces 

waarop de structuurvisie wel van invloed kan zijn. Bij deze methode kan dezelfde benadering van Bressers 
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(1983) worden gehanteerd, echter wordt deze dan alleen toegepast op de relevante fase. Voor 

vervolgonderzoek is dit een interessante insteek. Wellicht wordt er bij het volgen van deze benadering tot 

andere conclusies gekomen en leidt dit tot nieuwe inzichten. 
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7 Slotbeschouwing 
 

 

Het vorige hoofdstuk heeft een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling en subvragen. Daaruit is 

gebleken dat het (woningbouw)beleid uit de structuurvisie slecht tot matig doorwerkt in projecten. In het 

begin van dit onderzoek werd reeds aangegeven dat door het slechte gebruik van structuurvisies in de 

praktijk, structuurvisies “bureaulaplannen” kunnen worden genoemd (Coenen, 1998). Structuurvisie, evenals 

andere strategische plannen, zijn niet “legally binding but indicative” (Needham, e.a., 1997, p.872) en de 

inhoud ervan is vaak zeer globaal (Mastop, 1997; Faludi & Korthals Altes, 1997; Alexander & Faludi, 1989; de 

Lange, e.a., 1997). Het gevolg hiervan is dat de doorwerking van structuurvisies vaak slecht is; de kloof tussen 

beleid en uitvoering c.q. structuurvisie en projectplan. De Lange et al (1997) komen in hun onderzoek tot 

eenzelfde conclusie. Hun onderzoek concentreerde zich echter op de doorwerking van Rijksbeleid in 

gemeentelijk beleid. De conclusie luidde dat gemeenten problemen hebben met het vertalen van het 

nationale globale beleid in gemeentelijk beleid waardoor de daadwerkelijke uitvoering veelal niet 

overeenkomt met het Rijksbeleid; en er sprake is van een implementatiekloof. 

 

Structuurvisies (en meer in het algemeen strategische plannen) zijn indicatief, waardoor zij niet in staat zijn 

ontwikkelingen af te dwingen. Zoals opgemerkt in hoofdstuk één is het gevolg hiervan dat de werkelijke 

situatie vaak afwijkt van hetgeen in de structuurvisie beoogd wordt. Niet opvallend dat het nut en noodzaak 

van strategische plannen vaak ter discussie worden gesteld; “(strategische) planning als rituele regendans” 

(Smit in Coenen, 1998, p.10) en structuurvisies als “bureaulaplannen” (Coenen, 1998, p.10). Echter, zou een 

andere benadering wellicht relevanter zijn bij het bediscussiëren van het nut en noodzaak van structuurvisie 

(en strategische plannen in het algemeen). Dit is een eerste punt dat aangehaald wordt. 

 

Een benadering waarbij het globale en indicatieve karakter niet als het probleem, maar juist als kracht van 

structuurvisies wordt gezien. En waarbij het oordeel over de doorwerking ook hierop wordt gebaseerd. Veelal 

zijn het globale en indicatieve karakter de veroorzaker van de slechte doorwerking. Vaak is dit ook zo, maar is 

het niet juist de kracht van de structuurvisies dat deze globaal van karakter is om in de fase waarin zij kunnen 

doorwerken ook sterke invloed uitoefenen? Het nut en noodzaak van structuurvisies kan blijken uit de invloed 

die zij uitoefenen in een fase van een proces waarin de structuurvisie ook daadwerkelijk in staat is om invloed 

uit te oefenen.  In de huidige (snel veranderende) samenleving zal een zekere mate van flexibiliteit gewenst 

blijven. Indien structuurvisies globaal (en indicatief) van karakter blijven (en blijven bestaan), moet mijn 

inziens de huidige situatie over het globale en indicatieve karakter van structuurvisies (en de gevolgen hiervan 

voor de doorwerking) worden geaccepteerd. Ik verwacht dat het karakter van structuurvisies niet op korte 

termijn zal veranderen. Dit is met name gebaseerd op het feit dat, naast de lokale overheden, steeds meer 

andere partijen betrokken worden bij planningsprocessen (hierover verderop meer). Daardoor is het weinig 

van nut de discussie over het globale en indicatieve karakter van structuurvisies (indien dit zo blijft) en de 

gevolgen hiervan op de doorwerking te continueren. Wanneer structuurvisies globaal van karakter blijven, is 

het wellicht beter de discussie te richten op de mogelijkheden die globale structuurvisies wel bieden. De 

mogelijkheden om de structuurvisie als referentiekader te gebruiken in het begin van een planningsproces en 

de structuurvisie daarop te beoordelen.  

 

Wanneer de doorwerking van de structuurvisie wel over het gehele proces wordt bezien is een andere 

opmerking relevant. Deze heeft betrekking op het gezichtspunt van waaruit een oordeel wordt geveld over de 

implementatiekloof. In planningsprocessen is de overheid niet meer de enige actor. Overheden zijn in de 
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uitvoering van het structuurvisiebeleid in toenemende mate afhankelijk van andere partijen zoals private 

actoren. Deze partijen hebben allen hun eigen institutionele setting (zie paragraaf 1.7) en doelstellingen. Het is 

opmerkelijk dat veelal de overheid met de structuurvisie het uitgangspunt is voor ruimtelijke ontwikkelingen 

(Boelens, 2006). De effectiviteit van structuurvisies wordt hierdoor vaak vanuit de bril van de overheid 

benaderd (Mastop, 1997). Centraal hierbij staat de vraag of de gerealiseerde situatie afwijkt van de beoogde 

situatie in de structuurvisie. Is het niet relevanter en realistischer een oordeel te vellen over een gerealiseerde 

situatie op basis van de doelstellingen van de verschillende betrokken partijen, waarbij de visie van de 

overheid ‘er slechts’ één is. Een insteek waarbij het gaat om de vraag in hoeverre de betrokken partijen 

tevreden zijn met de uitkomst van het proces en het werkelijk gerealiseerde (in plaats van de vraag in 

hoeverre de situatie afwijkt van het door de overheid beoogde (in de structuurvisie)). Bijvoorbeeld wanneer 

een gerealiseerde situatie afwijkt van hetgeen de gemeentelijke overheid in de structuurvisie heeft gesteld. 

Een situatie waarmee alle andere betrokken partijen wel tevreden zijn. Is het terecht dat op basis van de 

structuurvisie geconcludeerd wordt dat de uitvoering van de structuurvisie geen succes is.  

 

Het voorgaande, stelt het nut van de structuurvisie zwaar ter discussie. Waar dient immers een structuurvisie 

voor wanneer deze weinig effect sorteert en ontwikkelingen niet binnen de kaders. De lokale overheid is de 

planmaker en probeert ontwikkelingen zelf in de hand te houden. Maar bij de uitvoering van de plannen 

(structuurvisies) zijn steeds meer partijen betrokken. Indien er geen draagvlak is bij de externe partijen, zal er 

niet veel ontwikkeld worden. Bij ontwikkelingen die wel plaatsvinden is het risico groot dat zij niet precies in 

lijn zijn met de structuurvisie. Een logische oplossing voor het probleem (implementatiekloof) is daarom 

verschillende partijen te betrekken bij het opstellen van de structuurvisie zelf in plaats van alleen bij de 

uitvoering. Maar de vraag is of dit inderdaad de oplossing is, want wanneer meerdere partijen deelnemen aan 

het proces, zal de wens naar concrete afspraken toenemen (met als gevolg dat de wens naar een concretere 

structuurvisie toeneemt). Deelnemende partijen zullen duidelijkheid willen hebben. Zoals uit het verleden is 

gebleken, is het ‘onmogelijk’ zeer gedetailleerde plannen op te stellen om deze vervolgens in de 

daaropvolgende decennia uit te voeren (bijvoorbeeld de ‘blauwdrukplanning’). De maatschappij is te 

dynamisch en te complex om ontwikkelingen decennia van tevoren te voorspellen, waardoor flexibiliteit in de 

structuurvisie gewenst is. Als gevolg hiervan zal de wens naar globale structuurvisies toenemen, met de 

verwachting dat externe partijen uit het proces zullen stappen (omdat deze veelal concrete plannen willen). 

Zo ontstaat een cyclus tussen abstracte en concrete plannen. Echter lijkt de structuurvisie bij beide situaties 

weinig van nut. Te abstract, waardoor veel partijen (met vele doelstellingen) deelnemen aan de uitvoering en 

de realiteit afwijkt van het beoogde. Te concreet, wat niet mogelijk blijkt, omdat ruimtelijke, maatschappelijke 

en economische ontwikkelingen niet in lijn zijn met de structuurvisie en de structuurvisie geen invloed kan 

uitoefenen. 

 

Zo bevinden structuurvisies zich in een impasse. Abstract of concreet, ze lijken weinig invloed te kunnen 

uitoefenen in de daadwerkelijke uitvoering. Momenteel bevinden de structuurvisies zich in de abstracte fase 

van de cyclus. Het gevolg hiervan is dat structuurvisies weinig effectief zijn. Wanneer afschaffen van 

structuurvisies geen optie is, is het de vraag hoe structuurvisie effectiever kunnen worden gemaakt. 

Ruimtelijke programmering lijkt beloften te bieden voor het vergroten van de nut en noodzaak van 

structuurvisies, daar indirect de doorwerking verbeterd. Echter, blijft hierbij alsnog de vraag of de 

daadwerkelijke uitvoering van projecten (hoog in de prioriteitenlijst) bijdraagt aan de het realiseren van de 

doelstellingen van de structuurvisie. Immers, zoals hierboven aangegeven is de verwachting dat vele partijen 

(met verschillende institutionele settings en doelstellingen) bij de realisatie betrokken zijn. Zonder dat ook 

(deels) aan hun doelstellingen tegemoet wordt gekomen acht ik de kans klein dat zij zullen meewerken met de 

realisatie. De overheid zal zo deels toe moeten geven, met als gevolg dat de ontwikkeling alsnog in mindere 

mate bijdraagt aan de uitvoering van de structuurvisie.  

Gezien het bovenstaande stel ik de volgende vraag: wanneer structuurvisies, zowel abstracte als concrete, 

weinig effect hebben, waarom structuurvisie niet afschaffen?  
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Bijlage 1  Interviewschema    
 

 
De doorwerking van het woningbouwbeleid uit de structuurvisie en de invloed hierop van ruimtelijke 
programmering. 
 
 
Instructie: 

- Doel van het onderzoek: verdiepen van het inzicht in ruimtelijke programmering en de doorwerking 

van structuurvisies en verdiepen van het inzicht in de betekenis van ruimtelijke programmering voor 

de doorwerking van  structuurvisies in de besluitvorming volgend op structuurvisies. 

- Duur van het interview: 60 minuten. 

- Soort vragen: Aantal gesloten vragen en open vragen waarbij de respondent mogelijkheid heeft om 

vrij te antwoorden. De vragen zijn expliciet toegespitst op de beoordelingscriteria van doorwerking. 

- Instantie: In het kader van het afstuderen voor de masteropleiding Planologie aan de Universiteit 

Utrecht. 

- Aantekeningen: eigendom van de interviewer. 

- Anonieme verwerking van informatie: volledige anonimiteit gegarandeerd. 

- Vragen? 
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Interviewvraag Beoordelingscriterium Checklist 

1. Hebt u kennis genomen van het bestaan van de structuurvisie? Communicatie 
 

 

2. Zo ja, kunt u aangeven met een cijfer van 1 tot en met 10 in welke 
mate u bekend bent met de doelstellingen voor het 
woningbouwbeleid in de structuurvisie. En kunt u dit verklaren? 

Communicatie  

3. De structuurvisie geldt als kader voor ‘project’ . Uit een 
documentanalyse die ik heb uitgevoerd is gebleken dat er in 
‘projectplan’ geen enkele keer verwezen wordt naar het voor de 
woningbouw relevante beleid in de structuurvisie, noch dat deze 
geciteerd wordt.  

Conformiteit  

4. Kunt u met een cijfer van één tot en met tien aangeven in welke 
mate u de structuurvisie als referentiekader heeft gebruikt in het 
besluitvormingsproces van ‘projectplan’. 

Gebruik  

5. Aansluitend de vorige vraag, zou u deze mate van gebruik kunnen 
verklaren?  

Gebruik  

Toelichting per vraag: 
1. Communicatie geldt als noodzakelijke voorwaarde voor de doorwerking. Zonder van het bestaan van 

de structuurvisie te weten, kan deze onmogelijk door de respondent gebruikt worden in het proces. 

2. Deze vraag dient om te bepalen in welke mate de respondent bekend is met de inhoud van de 
structuurvisie (met betrekking tot de voor de woningbouwbeleid relevante doelstellingen). Waarbij 
de verklaring deze ‘mate van’ zal verduidelijken. 

3. In beide cases was de conformiteit slecht, verwacht wordt dat het globale karakter van de 
structuurvisie hiervan de oorzaak is. Deze vraag dient ervoor deze relatie te bepalen of dit inderdaad 
de oorzaak is. 

4. Uit het antwoord zal blijken in welke mate de structuurvisie als referentiekader heeft gefungeerd in 
het besluitvormingsproces; in welke mate de structuurvisie heeft doorgewerkt. 

5. Uit de verklaring voor het gebruik zal blijken wat de oorzaak is van de mate van gebruik en of de 
doorwerking valt te verklaren vanuit ruimtelijke programmering (de nadruk op effectiviteit) 

Bovenstaande vragen dienen om de doorwerking van de structuurvisies in de besluitvormingsprocessen van 
de twee projecten te meten. Uit de verklaring blijkt wat de oorzaken zijn van de verschillende scores op de 
beoordelingscriteria. Naast deze meting is er met de respondenten, aan de hand van de veronderstellingen, 
gesproken over ruimtelijke programmering en de mogelijke effecten ervan op de beoordelingscriteria. Daarbij 
reageerden de respondent op de veronderstellingen en of deze veronderstellingen in context van het 
betreffende besluitvormingsproces herkenbaar waren. De veronderstellingen staan weergegeven aan het eind 
van paragraaf 4.2. Samengevat luidden deze: 
Als gevolg van de nadruk op effectiviteit en efficiëntie wordt verondersteld dat er in de 
besluitvormingsprocessen van ‘project’ relatief vaak wordt teruggekoppeld naar de structuurvisie. De 
projecten worden gerealiseerd waardoor gesteld kan worden dat deze in hoge mate bijdrage aan het 
realiseren van de doelstellingen uit de structuurvisie. Om deze plannen ‘effectief te maken’ is terugkoppeling 
naar de structuurvisie noodzakelijk.  
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Bijlage 2 Verslag miniconferentie 
  

 
 
 
 

 
 

Verslag miniconferentie ‘ruimtelijk programmeren: dirigeren of orkestreren?’ 
 
Datum   3 juni 2009 – Projectbureau Hart van Zuid – gemeente Hengelo 
Aanwezig:  dhr. Huub Hooiveld (gemeente Apeldoorn), dhr. Pieter Wiekeraad (gemeente Apeldoorn), 

mevr. Jeannet Ordelman (gemeente Hengelo), dhr. Frits Locher gemeente Hengelo), mevr. 
Maud Doejaaren (gemeente Arnhem), dhr. Arno Koldenhof (gemeente Enschede), dhr. Arjan 
Groen (gemeente Zutphen), dhr. Stefan Vonderhorst (Universiteit Utrecht), Rob van Beek 
(Vannimwegen),Willem ten Voorde (Vannimwegen) 

 
13.30 – 14.00 u. // Inleiding en voorstelronde 
Willem ten Voorde (Vannimwegen) opent de miniconferentie en leidt het thema in. Hij vertelt over de dirigent 
en orkestreerder, die beiden - vanuit hun eigen rol – het werk van een componist zo optimaal mogelijk tot zijn 
recht laten komen. Van hieruit legt hij de brug met ruimtelijk programmeren in Nederlandse steden. Ook 
hierbij vervullen overheden diverse rollen. Zo laat de lokale overheid zich in de ene stad drijven door 
beleidsinhoud en vanuit ruimtelijke ordening, terwijl in andere steden de financiële balans tussen verdienen 
en investeren het uitgangspunt voor ruimtelijk programmeren vormt. Sommige gemeentelijke organisaties zijn 
hierbij op zoek naar een sturende rol, waar anderen vooral monitoren, willen anticiperen op onvoorziene 
omstandigheden van morgen of de regie bewust bij marktpartijen en stakeholders leggen. Allemaal vormen 
waarbij steden – net als de dirigent en orkestreerder – eenzelfde doel nastreven, namelijk: bewust omgaan 
met de spaarzame ruimte van de stad, die de gekozen compositie van een stad (zoals beschreven in een 
structuurvisie of strategisch kader) zo goed mogelijk tot zijn recht laat komen. Na de inleiding vindt een 
voorstelronde plaats, waarin deelnemers vanuit hun eigen praktijk de grootste uitdaging voor ruimtelijk 
programmeren benoemen en kort hun functie en eigen organisatie beschrijven.  
 
14.00 – 14.30 u. // Presentaties 
Vervolgens is het tijd voor een drietal presentaties, waarin vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp 
‘ruimtelijk programmeren’ wordt belicht. 
 

Gemeente Apeldoorn 
Huub Hooiveld verzorgt namens de gemeente Apeldoorn de aftrap. Vanuit twee 
hoofdvragen: 
1. “Hoe verbeteren we onze balans tussen verdienen en investeren?”; 
2. “Doen we de juiste dingen op de juiste plek, op het juiste moment?”; 
beschrijft Huub de zoektocht naar ruimtelijk programmeren in Apeldoorn. Hij 
schetst hierbij de contouren van de Apeldoornse aanpak en noemt voorname 

dilemma’s die in Apeldoorn hoog op de politieke agenda staan (‘Jonge vlucht’, ‘Overaanbod kantorenlocaties’ 
en ‘De zoektocht naar nieuwe verdienlocaties’). De aanpak in Apeldoorn heeft tot dusverre onder andere 
inzicht opgeleverd in programmatische dilemma’s en geleidt tot een eerste voorstel voor het verankeren van 
programmeren in de ambtelijke organisatie. Het structureel organiseren van programmasturing binnen de 
gemeente is een opgave waar Apeldoorn de komende tijd actief aan zal werken. 
 
Gemeente Hengelo  

Na de presentatie van Huub geeft Frits Locher deelnemers met zijn presentatie 
een inkijk in het ruimtelijk programmatisch werken in de gemeente Hengelo. 
Vanuit de structuurvisie 2030 zijn in Hengelo diverse kernprojecten benoemd en 
aantal prioritaire ontwikkelingsgebieden aangewezen (binnenstad, Hart van 
Zuid, aanpak van de na-oorlogse wijk Berflo Es en de aanpak van zo’n 300 ha 
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bedrijventerrein langs het Twentekanaal). Frits gaat in zijn presentatie nadrukkelijk in op het belang van 
financiën bij ruimtelijk  programmeren. Een helder toetsingskader en juiste, doordachte inzet van 
investeringsmiddelen zijn nodig om doordacht te kunnen programmeren. Speciale aandacht vraagt Frits voor 
het bewaken van de continuïteit. Door reorganisaties en personele wisselingen van de wacht is het niet 
eenvoudig ruimtelijk programmeren tot een cyclisch, gemeentebreed instrument te maken. Om dit laatste te 
bereiken doet Frits de suggestie aan deelnemers bewust te investeren in het borgen van kennis en het leggen 
van dwarsverbanden tussen personeel van verschillende diensten (bijvoorbeeld door het organiseren van 
interne borrels en informele kennisbijeenkomsten). 
 
Onderzoek Ruimtelijk Programmeren 

Stefan Vonderhorst (Universiteit Utrecht) presenteert een tussenstand van 
zijn onderzoek naar ruimtelijk programmeren. Een afstudeeronderzoek dat 
hij uitvoert in het kader van zijn masterstudie Planologie. Stefan signaleert 
dat er zowel in de praktijk als in de theorie diversie definities en opvattingen 
over ruimtelijk programmeren circuleren. Hij destilleerde hieruit één 
definitie die hij in zijn scriptie structureel hanteert: “Ruimtelijke 
programmering is een cyclisch integraal monitoringsinstrument, dat streeft 
naar effectief ruimtelijk beleid en tevens streeft naar een zo efficiënt 
mogelijke inzet van middelen.” In zijn onderzoek stelt Stefan de vraag 
centraal in hoeverre beïnvloedt ruimtelijke programmering daadwerkelijk 
de doorwerking van strategisch ruimtelijk beleid richting de werkelijke 
uitvoering beïnvloedt. Uit de diverse  onderzoeksgegevens die hij tot 
dusverre – door middel van interviews – verzamelde, trekt hij de voorlopige 
conclusie dat gemeenten zich nog te veel op een korte termijn planning 
focussen en dat zij moeite hebben verbindingen te leggen met 

marktpartijen. Zijn advies: “erken het belang van het proces en durf te kiezen!” 
 
14.55 – 15.00 // Reacties 
De presentaties roepen bij deelnemers beelden van herkenning op. Willem stelt voor eventuele vragen en aan 
te dragen discussiethema’s te bewaren tot na de pauze. 
 
15.00 – 15.30 // Pauze 

 
 
15.30 – 16.40 // Rondetafelgesprek 
Het tweede deel van de miniconferentie staat in het teken van een rondetafelgesprek, waarbij wordt 
gediscussieerd over diverse thema’s. Voorzitter van de discussieronde is Rob van Beek (Vannimwegen). Een 
inventarisatieronde onder deelnemers levert verschillende invalshoeken voor het plenaire gesprek op. Van de 
rol van de politiek bij het programmeren, de organisatorische inbedding van programmeren tot de vraag hoe 
er bij het programmeren met de markt omgegaan kan worden. Uit deze inventarisatie komen drie thema’s 
naar voren waarover in de ruim een uur durende discussie wordt gesproken. Voorafgaande aan de discussie 
over het eerste thema komt er al een leuke discussie op gang. Deze wordt aangewakkerd door Pieter 
Wiekeraad, een van de deelnemers van de Gemeente Apeldoorn. Hij stelt de vraag waar het bij ruimtelijke 
programmeren nu precies over gaat en in hoeverre ruimtelijk programmeren verschilt van programmasturing? 
Bij het definiëren van ruimtelijk programmeren wordt vervolgens onder andere gesproken over het vermijden 
van ad hoc beleid (door de één van de deelnemers mooi samengevat met de uitspraak: “de politiek hobbelt 
erachter aan”). Daarnaast wordt gesproken over het creëren van een sterkere koppeling tussen enerzijds het 
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inhoudelijke beleid en anderzijds de concrete projecten waarbij ruimtelijk programmeren antwoord dient te 
geven op de vraag of huidige projecten en ontwikkelingen bijdragen aan hetgeen wat gemeenten willen. 
Hieruit voortvloeiend komt het eerste thema aan bod, namelijk wie is eindverantwoordelijk voor het  
programmeren en ís er wel een eindverantwoordelijke? Door diverse deelnemers wordt gepleit voor expliciete 
randvoorwaarden voor ruimtelijke programmeren, waarbij er vanuit één centraal punt geopereerd wordt. Er 
blijkt vaak onduidelijkheid te bestaan over wie de interne opdrachtgever en opdrachtnemer zijn. Juist dit is 
een cruciaal instrument om bij het programmeren zaken te kunnen afdwingen. In aansluiting hierop geeft 
Arno Koldenhof (gemeente Enschede) aan dat er vaak geen sprake is van een (noodzakelijke) hiërarchie, 
waardoor een eindverantwoordelijke ontbreekt. Programmering dient integraal te zijn en streeft ontkokering 
na, maar door het oprichten van een gespecialiseerde tak die zich bezighoudt met programmeren kan volgens 
Arjan Groen van de Gemeente Zutphen eerder worden gesproken van “omkokering”. Er wordt geconcludeerd  
dat de “zoektocht naar centrale regie” binnen het ruimtelijk programmeren een belangrijke opgave is, waarin 
nog veel werk is te verzetten. 
 
Het tweede thema dat ter sprake komt, is de rol die de politiek speelt bij ruimtelijk programmeren. Ook  
hierover blijken onder deelnemers diverse verschillende invalshoeken te bestaan. Enerzijds zit de politiek zeer 
kort op de inhoud en projecten en kan er gesproken worden van “dat en dan”, anderzijds staat de politiek er 
verderaf en bemoeit zich niet sterk met de inhoud. Frits Locher van de gemeente Hengelo spreekt over de 
kunst van het sluiten van “monsterverbonden”. Hierbij gaat het er om de centrale machtige figuren op de 
juiste momenten met elkaar in contact te brengen om afspraken te bezegelen. Het levendige 
rondetafelgesprek wordt afgesloten met het thema ‘de waan van de dag’. Hierbij staat de rol van de markt bij 
het ruimtelijke programmeren centraal. Hoe om te gaan met de initiatieven die voortkomen uit de markt blijft, 
zo blijkt uit de reacties van deelnemers, een lastige opgave. Ondanks dat programmatische ontwikkelingen, 
door tussenkomst van de markt, niet de gewenste uitwerking hebben, wordt het ruimtelijk programmeren 
door de deelnemers zeker als een meerwaarde gezien. Allereerst omdat vooraf wordt nagedacht over welke 
ontwikkelingen voorrang genieten boven andere. Daarnaast brengt ruimtelijke programmering een zekere 
mate van focus teweeg. Al met al leverde het tweede deel van de miniconferentie een verrassend levendige 
discussie op, waarin nieuwe interessante vraagstukken boven tafel zijn gekomen. Na ruim een uur beëindigt 
Rob van Beek (Vannimwegen) de discussie en doet een aftrap voor de evaluatie van deze eerste 
miniconferentie ruimtelijk programmeren in het projectbureau Hart van Zuid in Hengelo. 
 
16.40 – 16.50 // Evaluatie en afsluiting 
Deelnemers zijn unaniem enthousiast over het verloop van de middag. Het uitwisselen van informatie in een 
groep met deze bescheiden omvang – en focus op de oostelijke helft van Nederland - wordt door diverse 
deelnemers als positief ervaren. De oogst aan informatie is voor velen prima, met hierbij de kanttekening dat 
het goed zou zijn nog eens bij elkaar te komen om meer in de sfeer van oplossingen te denken. Een verdieping 
in de procesmatige kant van ruimtelijke programmering, waarbij verder ingezoomd wordt op de relatie tussen 
ruimtelijke programmeren en het ambtelijk en politieke apparaat, zou nuttig zijn. Diverse mensen geven aan 
het leuk te vinden dat er een gedeelde zoektocht is waar te nemen onder deelnemers. De noodzaak om over 
dit onderwerp informatie uit te wisselen is voelbaar. Rob van Beek (Vannimwegen) stelt de vraag of er 
interesse is om na de zomer nog eens bij elkaar te komen, waarop door deelnemers instemmend en 
enthousiast wordt gereageerd. Frits Locher doet d e suggestie in een volgende meeting ook mensen van de 
gemeente Almelo uit te nodigen om te vertellen hoe zij richting geven en focus aanbrengen in ruimtelijk 
programmeren. Met de mededeling dat er een verslag van deze bijeenkomst zal worden rondgestuurd en 
wordt nagedacht over een passend vervolg op deze middag, beëindigt Rob van Beek het officiële programma. 
Hij bedankt – mede namens mede-initiatiefnemer gemeente Apeldoorn - de gemeente Hengelo, sprekers en 
deelnemers en nodigt iedereen uit voor een informele afsluiting met een hapje en een drankje. 

 

 


