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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift

Bestuurskunst als :blik'openerP
Procesgang rond het manifest Brabant 2050; een onderzoek naar de
interactie tussen overheid en samenleving in Brabant

Door C.A.MJ. Grijzen Schreurs

• Wederzijds respect voor elkaars (tegengestelde) opvattingen en doelen is eer
voorwaarde om met elkaar te kunnen communiceren en tot wederzijds
vertrouwen te komen. Pas daarna is het mogelijk om daadwerkelijk samen t
werken aan een gemeenschappelijk doel.

•     In interactieve processen mag er geen onderscheid gemaakt worden in
rangen en standen; gelijkwaardigheid is een voorwaarde om actoren het
gevoel te geven dat ze serieus worden genomen.

• Vormgeving, creativiteit en verrassing zijn belangrijke elementen om menst
te prikkelen en te binden.

•      Externe druk is een belangrijk hulpmiddel bij de totstandkoming van
bestuursbesluiten.

•     Met mensen waar je mee kunt praten en kunt lachen kun je ook
samenwerken, maar wel in die volgorde.

•     Er is kennis en wijsheid; het een komt uit boeken, het ander uit het leven.

•      Het is beter te geven dan te ontvangen, vooral bij het boksen.

•     Mensen die altijd jonger willen lijken blijken bij het invoeren van een 57-Pli
regeling ineens ouder te willen zijn.

•     Een wijs hoofd staat meestal op een oud lijf.

•     Een goed diner en een goed glas wijn verbeteren de communicatie
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Voorwoord

Een van mijn ondeugden is dat ik erg nieuwsgierig ben: ik wil altijd weten hoe de boel           v
in elkaar zit. Daarnaast ben ik naief: ik kan me niet goed voorstellen waarom iets niet
zou kunnen. Toen ik in I993 bij de provincie Noord-Brabant in dienst kwam kreeg ik de
opdracht om een voorstel uit te werken om met de vijf grote Brabantse steden het
Brabantse deel van de Stedenring Centraal Nederland uit te voeren. De steden en de pro-
vincie waren niet dol op elkaar, zo bleek. In miin naiviteit kon ik mij niet voorstellen
waarom steden niet willen samenwerken als ze daar zelf voordeel bij kunnen hebben en
ik een schreef een 'kort door de bocht'-voorstel. Gelukkig besprak mijn afdelingshoofd
het voorstel met Hans Broess, die al vele ruzies met de steden had mogen meebeleven.
Hans, als onverbeterlijke optimist, zag wel iets in het idee om het eens heel anders aan
te pakken. Zo raakten we aan de praat met Karel van Dijk, Jaap Vromans, Arno van den
Hurk, Paul Kloet. Cees van Tricht en Gert-Jan Arts. En de vonk sloeg over: als 'vrijden-
kers' vonden we elkaar in inhoudeliike en gaandeweg ook in persoonlijke zin.

Er ontwikkelde zich een proces met steeds meer betrokkenen; uiteindelijk bestond er
een netwerk van bestuurders, wetenschappers, mensen uit het bedrij fsleven en het maat-
schappelijk leven van vele honderden mensen. Zij dachten mee over de Brabantse toe-
komst en lieten zich uitdagen om niet alleen te berekenen maar om ook te fantaseren.
Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome. heeft hierbij een belangriike rol gespeeld.
Door ziin inspirerende en overtuigende verhalen staat duurzaamheid nu prominent op
de Brabantse kaart. Pieter van Geel, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Frank
Houben, commissaris van de koningin, gaven de ruimte om dit te laten gebeuren. zon-
der dat ze enig idee hadden waar het zou eindigen. Desondanks gaven ze Hans Broess
en mii hun vertrouwen. De achttien ondertekenaars van het manifest Brabant 2050 heb-
ben laten zien dat hun vertrouwen gerechtvaardigd was.

Alphons lanssen en Guus van Vorstenbosch hebben een grote rol gespeeld bij de
communicatie met de betrokkenen. Zij zorgden ervoor dat de informatie zodanig werd
vormgegeven dat men nieuwsgierig werd; veel informatiemappen en manifesten hebben
ook nu nog een prominente plek in menige boekenkast.

De NUBS-contactgroep, NUBS staat voor Nadere Uitwerking Brabantse Steden, was
de drijvende kracht achter dit alles. Samen met hen hebben Hans en ik veel plannen
gemaakt, visies ontwikkeld, strategieen uitgedacht om burgemeesters, wethouders en
gedeputeerden over de streep te halen. We hebben veel tijd met elkaar doorgebracht, hef-
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tige debatten gevoerd maar ook snelle eetvergaderingen gehad waarbij Hans en ik place-
mats maakten met de agendapunten erop. Met veel plezier denk ik terug aan de vele inte-
ressante discussies, over het werk en over onszelf.

Jacques Geurts, als bestuurskundige betrokken bij het proces, was degene die mij
enthousiast maakte om over dit proces een promotie-onderzoek te starten. Ik dank hem
voor ziin vertrouwen dat ik het tot een goed einde zou kunnen brengen. Om gezond-
heidsredenen kon hij helaas het onderzoek niet geheel begeleiden en ik kwam bii Pieter
Tops terecht. Van Pieter heb ik heel veel geleerd: allereerst dat voor echte reflectie
afstand nodig is en daar heeft hij mij vaak op moeten wijzen. Daarnaast heb ik van hem
geleerd om als planoloog als een bestuurskundige te denken. De betrokkenheid van
Stavros Zouridis bij het onderzoek zorgde ervoor dat ik zelfvertrouwen kreeg en steeds
meer durfde te geloven in het eindresultaat.

Graag had ik dit proefschrift samen met Hans geschreven. We hebben samen zoveel
beleefd tijdens dit proces, heftige discussies gevoerd, elkaar proberen te overtuigen, ver-
schrikkelijk veel gelachen en veel van elkaar geleerd. Het was een feest om met hem

vi                  samen te werken. Jammergenoeg gaf hij prioriteit aan het schrijven van zijn eigen boe-
ken. waar hij tijdens het NUBS-proces te weinig tijd voor heeft gehad.

Wat had ik graag gezien dat mijn vader dit nog had meegemaakt. Hij was trots op me
omdat ik het via een Schoeversdiploma en een HBO-opleiding onderwijsgeografie tot
doctorandus in de toepaste geografie en planologie had gebracht, maar dit zou hil prach-
tig hebben gevonden. Zijn geloof in mij, zijn waardering, maar vooral ook zijn kijk op
het leven en zijn wijsheid liggen aan de basis van alles wat ik tot nu toe heb gedaan.

Mijn thuisfront, lan, Danielle. Mischa en Daphne hebben steeds geaccepteerd dat ik
druk was met werken en studeren. Toen ik, naast mijn onderwijsbaan, in Utrecht ging
studeren begon Jan ook een nieuwe studie: Fiine keuken aan De Rooij Pannen in
Tilburg. Het resultaat daarvan is mij aan te zien. Zeker sinds lan niet meer werkt houdt
hij het huishouden overeind en zorgt dat de boel niet verkommert. Daarnaast las hij de
hoofdstukken die ik schreef en voorzag ze van commentaar. Danielle, kunstenaar en
communicatiedeskundige, las mijn proefschrift in de trein van en naar haar werk om te
zien of het voor 'leken' ook te snappen was. Ze gaf me kritiek. commentaar en aanwijzi-

gingen en het mooist denkbare compliment: "het leest als een detective". Mischa dacht
mee over de vormgeving, maakte de mooie 'stamboom' van het proces en maakte de
omslag. Daphne zorgde voor de benodigde ontspanning door samen met mij te gaan
'shoppen'.

Speciaal wil ik Marie-Jos6, mijn schoonzusie, noemen. Tijdens het schrijven van mijn
proefschrift streed zij een veel zwaardere strijd. De manier waarop zij met haar ziekte en
overlijden omging is een indrukwekkend voorbeeld geweest voor velen. Zij had de wijs·
heid in pacht.



Summary

On I3 October I997 Manifest Brabant 2050 was presented in the city of 's Hertogen-         vii
bosch in the Netherlands. This manifest sketches a picture of what kind of long-term
future is hoped for in Brabant and was a product of five major cities of Brabant and the
Province of North Brabant in the south of the Netherlands.

A few years earlier, the relationships between the major cities of Brabant and between
the province were seriously disrupted. The province of North Brabant has since chosen
a new role for itself; in particular. the way it executes its tasks and the need for the
improvement ofpolicy development processes have come under discussion. The provin-
cial executive board is indeed seen as the problem-solver but there is no longer a ques-
tion ofan internal oriented focus on the province as an organisation; externally focussed
problem-solving is now attracting attention. This concerns the approach towards social
problems and the way in which decision making develops. This discussion has not been
restricted to the Province of North Brabant, but elsewhere the role of the provinces has
come under fire. Lately. in public administration science this has been summarized as
being a discussion between a central government approach, in which the relationship
between government and society is considered to be vertical and, one between a gover-
nance approach in which the relationship between government and society is more hor-
izontal.

The Province ofNorth Brabant's source of inspiration for its urge for renewal was due
to its faltering external relationships. When the process concerned in this study started,
the  Province of North Brabant was faced with a number of problems which could only
be resolved by improving communications between the interested parties.

This issue should be seen in the broader context of the discussions about the role of
central government in general and, the role of the provinces, which act as the adminis-
trative middle layer between central government and which is generally responsible for
setting out the broad lines on policies and the municipalities which are mainly con-
cerned with implementation. The first chapter describes the context of'the province' as
an administrative authority because this discussion plays a role in the studied process.
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Presentation of questions

This book concerns the process in North Brabant which has lead to improved relations.
unanimously supported proposals  for the future of Brabant and to a number of concrete
results with the aim of bringing a desirable future closer. This study relates to the broad-
er discussion concerning the role of central government, about central government and
governance, about the dilemmas concerning a hierarchical or a network approach dur-
ing the development of policy, about the position of external actors during this type of
process. and about the results obtained. These considerations form the basis for the fol-
lowing key questions:

- Which theoretical concepts in public administration could be used to recon-
struct the studied process so that the dynamics and the logic surrounding that
process can be understood?

-       In a theoretical sense, what are the results of processes and, to what extent can
Viii these theories be used in these processes?

In order to reconstruct this situation numerous material was used such as, project pro-
posals. minutes of meetings. documents of the members of the provincial executive,
executive board decisions lists, speeches   made   by: the provincial governor, provincial
council members, burgomasters and aldermen, results from a survey, lists of appoint-
ments from the Further Development of the Cities of Brabant NUBS (in Dutch Nadere
Uitwerking Brabantse Steden, hence NUBS) contact group, tape recordings of meetings,
flipover texts, overhead sheets, information material used during meetings. I made a
selection of all of this material. Making a selection is always arbitrary because there is  a
chance that you particularly choose the criteria that fit in the self chosen image.

Nevertheless, this choice was made. First, all the information chosen is public and
can be checked and, in my opinion, it provides a good illustration of what happened.In
addition, by choosing certain background information you can extract literal citations,
subtle distinctions, discussions and sensitivities which were so decisive during the
process. They are particularly valuable because they enable us to make a connection
between the progress of the process and its results.

Manner of research

There are different ways of looking at these events. I describe them from a process
approach. The issue at hand between the cities of Brabant themselves and between the
province and the cities was complex and unstructured. There was no single solution. It
was not a question of the objectivation of information. no consensus about the norms to
be adhered to resolve problems. The problem was also dynamic and constantly changed.
The provinces attempt to play a different role in this field and therefore develop a better
relationship with the cities started as a project but gradually developed into a process.
The issue in question appeared to be more complex than was anticipated and because of
the approach chosen, several problems arose at the same time. Process management
appears in cases like these to work better than a content problem solving approach.
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Structure ofthe book

Different theories concerning the government's decision making processes can be found
in present day public administration literature. There are rather different opinions about
the importance ofinteractive policy development, the political primate, processes that are
open as opposed to those that are closed. process management in a hierarchical organi-
sation and the reconstruction of policy development. There appears to be a certain
amount of tension between public administration and the art of public administration
because of a struggle about which models to choose. The main question is how can we
best understand policy. The investigated process can be interpreted from different con-
cepts. A number oftheoretical public administration concepts related to the investigated
process are discussed in Chapter 2 as well as how the results of these processes can  be
evaluated. This is followed by the empirical part ofthis thesis describing the process. The
term policy arena has been used in order to reconstruct this process. Teisman (I992 and
r995)· who also used the term policy arena. sees decision making processes as a com-
bined action of relevant actors  each  of whom makes relevant decisions 'per round'.  The                    ix

process develops after a series of decision making rounds. The rounds model provides
the opportunity to observe the events surrounding the NUBS process like a kind of game
with different rounds. The stakes differ in every round, certain actors/players have a lead-
ing role and, there are different rules and each round has different winners. Van Twist's
game metaphor provides extra information to explain the actions ofthe 'players' involved
in the process. This study is about municipal and provincial executives, civil servants at
grass-root level and top officials. social organisations and groups, individuals or other
combinations.

The course of decision making processes is determined by a number of factors:  the
content ofthe dispute, the institutional context in which it is situated, the structure ofthe
decision making arena. the preferences and perceptions of the parties  and the strategies
they adopt. A case study is a good method of doing justice to these variables because it is
aimed at researching complex phenomenon in their natural surroundings.

The empirical part of this book describes the process from two perspectives in an
attempt to place involvement and distance in their right perspective: from the outside
and from the inside. The outside concentrates on the objectives of the process. the relat-
ed tasks, the execution  and the results  from the province's point of view. The outside is
based upon controllable facts and documents. As I was involved in this process as one of
two project managers, there was a risk that I would be influenced by subjectivity because
of the multitude of documents  I  had to choose  from.  This  is why interviews where  held
with those involved so as to compare their experiences with my own (Annexes 3 and
4).The inside tells the project managers' story. their views and understanding of their
tasks in relation to the assignments, their duties, contacts, strategies and interesting
details concerning the process. The story ofthe inside is shown in italics. The inside plays
an important role in this research. It makes it abundantly clear that building a relation·
ship of trust between those involved is indispensable for the success of a process.

Both the outside and inside tell a story of the province's conciliation towards the major
cities and their changing relationship. It tells of the consequences of this relationship
and which the lessons executives, civil servants and public administrators could learn.

After the empirical part ofthis book the results of the process are reviewed. Following
this  1 will show which of the public administration theoretical concepts discussed earli-
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er in Chapter 2 can contribute to making the dynamics and the logic of the NUBS'
process more clear. Finally, we shall take a look at the relation between the manner in
which the process is executed and its results.

The research questions revisited

The first question was which theoretical concepts in public administration could be use-
ful tools to reconstruct the investigated process so that the dynamics and the logic sur-
rounding that process can be understood. It can be concluded that the theoretical con-
cepts presented in Chapter 2 provide a good starting point for the reconstruction and
explanation ofthe logic ofthe NUBS process. The second research question concerns, in
a theoretical sense, what are the results of processes and, to what extent can these theo-
ries be used in these processes 2 When evaluating a process, we need to assess whether
the investments in manpower and resources have led to the desired solutions. The

x              results of a process can be assessed differently and some of these are discussed in the
theoretical chapter.Weterings' and Tops' (I998) and Zouridis' (2003) method appeared
to be the most appropriate for reflection and was therefore used for the NUBS process.
However, this method was deviated from to a certain extent because Weterings, Tops
and Zouridis talk about effects while, in the context of this research the term results is
used. The results of the process have been divided into categories of first, second and
third corresponding to content, process-oriented approach and learning outcomes. This
makes it easy to see in which categories the number of results increases as the process
progresses. This is also a conditio sine qua non in this process. Not only the content but
an improvement in the relationship is also important. In addition, it illustrates the dif-
ference between a functional approach. where content is the main thing and a cultural
approach where it concerns transparency, progress ofcontent and relationship improve-
ment.
With regards to the second question some conclusions can be made:

-    The NUBS process was initially started in order to solve a relationship problem
with the cities; this is a process-orientated matter. It is helpful to link a content
objective to this process to act as a 'vessel'. The 'vessel' produced content results
but the effects ofprocess-oriented results were greater. which is not unusual in
view of the starting point of the first round.

-       The expansion and development of the process was  seen by both the provincial
and the municipal executives as a success and it was therefore repeated and
expanded in the following rounds. During the whole duration the dynamism
produced by the process was the drive behind the generated acceptance and
enthusiasm. This produced a chain of activities which lead to a self-fulling
prophecy: "Yes, after all we do have something in common - we want to col-
laborate with one another - Let's do something together - You see, we can
achieve something together!" The first step was to improve relationships; doing
something together resulted in tangible products and the experience gained
called for the steps to be repeated so that both a first, second and third catego-
ry of results were achieved.

-       It may be assumed that there is a relation between the dynamics of the process
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and a difference in the order of results. The large number of process-oriented
results  is a direct outcome of the contemporary provincial officials' perspective
which was initiated by the province through the NUBS project. It is a cultural
approach in which the external parties were taken very seriously and given an
important role in the process. As a result not only the first and second, but third
category results were generated however. the emphasis lies particularly in the
results obtained in the second category. That these results would affect the
organisation internally and externally was only to be expected. The first catego-
ry results are necessary by-products to keep the dynamic character of the
process.

There are various things which are striking about the NUBS process and which are relat-
ed to the way in which this process is designed and results obtained:

-    Soft versus hard. There was a lot of attention given to 'temptation' (design,
management of the meetings) and, in addition, to concrete and hard results            xi
such as a research report and a number of teamwork projects;

- Small versus large. On the one hand there is work done on specific projects and
on the other, on plans for a long-term future vision;

-    Working at different levels. Every effort was made to keep the project going at
executive and civil servant level. inside and outside the province, in business
communities and in knowledge institutes;

- Externally defined pressure. Because of its interactive approach there were
many external actors who were keen to see the project become a success. The
province could not loose face by allowing the project to fail and disappoint the
newly set-up partner network.

- Snowball effect. The project started with a small group of civil servants and
executives and the number of actors grew during the process. At the end ofthe
project there was a network comprising a few thousand people.

-    During the process there were also moments when some of the executives
slightly panicked. This happened, for example, when the manifest was being
drawn up because it was decided to let external experts do this. The final state-
ments were then of course also unexpected by the executives but fitted in with
the choice as executives of Brabant who actively listen to society.

-     'Internal' as opposed to 'external'. After the presentation of the manifest. the
process finds more acceptance in Brabant society than with the provincial
authorities. Even after the NUBS process ended, collaboration between the
province and its cities still continues. Many decisions regarding new develop-
ments in Brabant are made together. The cities and the province have together
argued in favour of being included in the new National Spatial Strategy (2002)
as Brabantstad.

Missed opportunities
Within the NUBS process there are particular issues which could have been dealt with
differently and as such, can be seen as missed opportunities. The bottleneck was the dif-
ference ofopinion between the high-ranking civil servants and the provincial executives
and the project management. When the executives' opinions and ideas are not the same
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as those ofthe high-ranking civil servants then the staff working under these officials can
run into problems. This happened during the third round of the NUBS project.  A dif-
ference of opinions between the executives and the high-ranking civil servants can
obscure matters and slow down the process.

In the fourth round communications concerning the manifest were not favourable
from the inside to the outside because ofthese differences ofopinion and the lack ofade-
quate back-up from the executive board. The executives decline in interest after publica-
tion ofthe manifest is also one of the reasons why everything in the NUBS project and
the manifest has not been achieved that could have been.

What can we learn  from this process P
Lessons to be learnt from the NUBS process are:

-    Great care and a noncommittal attitude are important in relations with reluc-
tant partners. Mutual respect of each others views and objectives are precondi-

xii                     tions for communications and to gain each others trust. It is only possible to
work together towards a common goal under these conditions.

-        Continuity in the group of participants is vital so that we can  make good use of
the investment and mutual trust.

- During interactive processes there rrtust be no difference between the levels of
hierarchy. Equality is a precondition giving actors the knowledge that they are
being taken seriously. This is not only true for different government levels but
business communities and knowledge institutes must also be acknowledged as
being an important and complimentary to the knowledge sources available at

provincial level.
-    When initiating relations with potential partners it makes it easier to commu-

nicate with different parties when an official spokesman is appointed. By car-
rying out a clear an identifiable research into the chances and threats concern-
ing the cities of Brabant showed that the effects can work both ways. On the
one hand it became clear what was desirable and the type ofcollaboration need-
ed and, on the other. during the course ofthis research the partners had in fact,
already worked together which meant that they already knew each other.

-   It is recommended to put a good deal of effort into promoting learning
processes in relations with other parties. This should apply to both provincial
as well as municipal governments but also for business communities, knowl-

edge institutes and social organisations.
- Executive back-up is essential to get innovation projects started. Sometimes

there are conflicting interests between executive and administrative bodies
within a bureaucratic organisation. Executives are keen to get something tan-
gible done and have to take new measures to do so whereas administrative bod-
ies are prone to leave things the way they are. By removing the back-up or min-

imalising the executives' attention, bureaucracy gets the upper hand as was the
case of the manifest during the communications phase.

-     Broadening the executive level is an important element to generate a platform.
Processes are often concentrated on certain executive key figures and local and
provincial councillors are often not involved in these processes until it is too
late. Then they are unable to participate in decision making processes or
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monies cannot be released for the provincial executive's plans. By involving
them at early stage in the process, by informing them and making them a co-
owner ofthe issue makes decision making by the various authorities a lot eas-
ier.

- Design, creativity and the unexpected are important elements with which to
stimulate and encourage people to make a commitment. The physical aspects
of the NUBS project such as its design, logos, choice of locations and manage-
ment of meetings did not go unnoticed, and that is why the process received
the attention that it would otherwise not have had. This made it easier to pres-
ent new ideas. The results were inspiring and produced exiting examples of
communication which enthused others to adopt them.

-      A certain stimulus surrounding the process, like an aura indicating that 'some-
thing special is happening here' or a type of secrecy seems to stimulate the
interest of those not involved.

- External pressure is important tool to reach decisions. The NUBS project was
externally focussed and contact was sought with cities, business communities, xiii

knowledge institutes and social organisations. Hopes were raised by the new
partners; the province's attention was specifically drawn to new behaviour and
new activities which could not be ignored without losing the newly acquired
trust.

-   In a cultural approach it is important to give the project leaders and contact
group a certain degree of freedom when carrying out their task, giving them
the time to gain insight into the sensitivities and irritations which prevail. If
they come under too much pressure to achieve concrete results, it will only be
detrimental to the results in the end.

-     Openness and to be able to work 'ad random' results in productiveness; lots of
ideas, changes in direction and additions to the original objective were created
during the process. These were dovetailed into the developments which hap-
pened simultaneously elsewhere and were related to the NUBS project. This
resulted in an interactive process with an unanticipated range and output.

-     The external appreciation for a project has a positive internal effect. The knowl-
edge and skills acquired by the management of the NUBS process has lead to
other policy development processes being organized in an interactive way. This
approach has now become the rule rather than the exception among executives
and civil servants.

-     Setting up a kind of development organisation parallel to the existing hierar-
chical organisation to focus on the relationship organisation-client is very
important and can provide a new dimension. Such a development organisation
should specialise in developing or creating ideas, developing networks, devel-
oping an approach and taking care of participants who become owners of the
process.

-         I nteractive policy development is particularly an organisation problem.   To
work on the outside as part of an organisation is not such a problem but to
organize 'internal' cohesion is more difficult. The NUBS project was particu·
larly focussed on improving external relations; that is why the NUBS mentali-
ty was restricted to a small group of members ofthe provincial council. where-
as the interest outside provincial council was far greater."  It is particularly a
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joint quest' says a project manager from Breda repeatedly. The simultaneous
development of an internal and external basis should be given the most atten-
tion in order to achieve process continuity.

Three axes

After reconstructing the NUBS process it can be concluded that there are three elements
which have determined the way in which the process has developed. In the first place it
can create trust between the cities of Brabant and between the cities and the province.
Without this trust the process could never have resulted in these achievements. The sec-
ond most important aspect is that tangible results were produced through projects.
Executives are only too pleased to show results and make it clear that they are not wast-
ing their money and time on unimportant issues. The third important point is that the
NUBS project was inspiring. Executives need inspiration and new ideas. New ideas

Xiv encourage them to come out from behind their own shadows. This inspiration led to the

development of a future vision as a guideline for Brabant and resulted in Manifest
Brabant 2050.These three axes, trust. projects and visions/inspiration can also be found
during the course of the project. The first round concentrated on the first axis:  the gen-
eration of trust; the second round mainly concerned the tangible results of proiects and
the new relationships between the cities. the province. business communities and
knowledge institutes. The third round was about the "Holy Fire". the appearance of the
'Virgin', which led to the development of a vision regarding the distant future of Brabant
in  the  form of a manifest. The fourth round  is a more in-depth version o f the first three
rounds and continues somewhat along the lines of the basis of the three axes which were
developed during the previous rounds.

These three axes, which run parallel with the three rounds. are essential for the success
of the process. Together they provide the vitality of the NUBS process but also act as a
stimulant to others and therefore important to every process. That is why these three axes
can be used to evaluate the development of processes and as a 'measure' for other proj-
ects. The vitality and results of a process are reflected on the extent in which these three
axes have played a role in the process.

Conclusion

The NUBS process has been experienced by many as an interesting and useful learning
experience but also as a pleasant and exciting one. This procedure certainly deserves to
be continued. The most important characteristic is that many things have happened 'by
chance'. This was due to the openness of the process and that is why no rules can be
made to act as a basis for carrying out these kinds of processes. The only rule is: look
around you and see what happens! It is also important that an organisation provides
enough opportunities so that things can really happen even though they do not always fit
in with the 'theory of action'.

When describing decision making processes the question arises as to how decision mak-
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ing can be improved. On the basis ofthe rounds model it has been determined that both
society and government are strongly fragmented. Different government departments
have varying objectives. The quality of public decision making will increase when the dif-
ferent parties concerned learn to make decisions not only the basis of the decisions of
others and by anticipating their future decisions. but also on the basis of taking into con-
sideration different decisions taken by different parties at the same time. To improve this
view we need to stimulate learning processes in relationships between different parties.
This should result in a situation where the product of their mutual contacts becomes
'richer' and mutually more satisfying than it would have been if the planned interven-
tions had not been taken into consideration.

XV
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1 Inleiding

1.1 Presentatie van het Manifest Brabant 2050                             I
Op Ij oktober I997 werd met veel tromgeroffel en publicitair geweld het Manifest
Brabant 2050 gepresenteerd in het Noord-Brabants Museum. Waarom al die drukte?
Omdat dit een bijzondere gebeurtenis was en enkele jaren daarvoor ondenkbaar. Slechts
drie jaar daarvoor sprak Walter Etty, een van de deelnemers aan het door de Brabant Pers
georganiseerd debat over bestuurlijk Brabant, dat de bestuurliike verhoudingen tussen
de grote Brabantse steden en de provincie zorgden voor een explosief mengsel, waar ook
de commissaris van de koningin geen raad mee wist (Etty, I994). De sterke burgemees-
ters met hun lokaal gerichte plannen hadden weinig met elkaar en nog minder met de
provincie die hen, in hun optiek, voortdurend de voet dwars zette. Vanwaar dan een
manifest van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote Brabantse steden en een acht-
tiental vooraanstaande Nederlanders, die gezamenlijk aangeven hoe ze willen dat
Brabant er in 2050 uit zal zien?

Tussen het debat van de Brabant Pers en de presentatie van het manifest ziin de rela-
ties tussen de steden onderling en tussen hen en de provincie veranderd. De vijandig-
heid straalt er niet meer van a£ er is bereidheid om met elkaar samen te werken. Daartoe
zijn projecten in gang gezet, intentieverklaringen getekend en er wordt samen opge-
trokken naar Den Haag. In de nieuwe nota voor de ruimtelijke ordening, de Nota Ruimte
(2004) is op verzoek van de Brabantse steden zelf Brabantstad als stedelijke regio opge-
nomen, waarin de vij f grote Brabantse steden gezamenlijk het stedelijk gebied vormge-
ven. Wat is hier gebeurd?

Deze studie beschrijft de door de provincie Noord-Brabant gestarte activiteiten om de
relaties met en tussen de Brabantse steden te verbeteren, de aanzet en alles wat daar ver.
der uit voortkwam, de gebeurtenissen, de besluiten, de gevolgen en de personen die erbij
betrokken waren. De beschrilving beslaat een aanzienlijke periode, van vooriaar I993 tot
de zomer van 200I, en handelt over de bestuurders van de provincie en de gemeenten,
de ambtenaren, de wetenschappers, de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de
maatschappelijke organisaties. over een proces dat veel geld heeft gekost en veel stof
heeft doen opwaaien. Maar wat heeft het opgeleverd, was het wel de moeite waard?
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1.2 Optiek

Als nieuwe beleidsmedewerker van de provincie Noord-Brabant kreeg ik begin I993 de
opdracht om me te verdiepen in een van de uitwerkingsplannen van het provinciale
streekplan I992, de uitwerking van het Brabantse onderdeel van de Stedenring Centraal
Nederland. Daar kwam het projectvoorstel Nadere Uitwerking Brabantse Steden (NUBS)
uit voort; het proces dat daarop volgde ging in het vooriaar van I993 van start. Samen
met mijn collega Hans Broess was ik als projectleider vanafde start bij het proces betrok-
ken. Het was een van de meest hectische periodes uit mijn loopbaan, maar ongetwijfeld
de spannendste en de leukste. Pas jaren later ontstond het idee iets te doen met alle
informatie. belevenissen, teleurstellingen, spannende dingen en interessante achter-

grondinformatie.
Als projectleider kan ik uiteraard niet helemaal objectief zijn. Voor een participerend

onderzoek is het echter van belang om deel te nemen, te luisteren. mee te praten en
materiaal te verzamelen. "Participeren is gebaseerd op het vermogen tot betrokkenheid.

2 observeren daarentegen op het vermogen tot distantie" (Wester I987, P. SI). In een
poging om zowel betrokkenheid als distantie een plaats te geven wordt in het empirisch
deel het proces vanuit twee blikvelden beschreven: de buitenkant en de binnenkant. De
buitenkant richt zich op de doelstellingen van het proces, de daaraan gekoppelde
opdrachten, de uitvoering en de resultaten daarvan vanuit de provinciale optiek. De bui-
tenkant is gebaseerd op controleerbare feiten en stukken. Als betrokkene bij het proces
bestaat er desondanks het risico dat de keuze uit de veelheid van materiaal gestuurd
wordt door subjectiviteit. Daarom zijn er interviews gehouden met betrokkenen om hun
beleving te toetsen aan de mijne (bijlagen 3 en 4). De binnenkant vertelt het verhaal van
de projectleiders, hun visie en taakopvatting ten aanzien van de opdrachten, hun werk-
zaamheden, contacten, strategieen en spannende details over het proces. Het verhaal van
de binnenkant is cursief weergegeven. De binnenkant speelt een belangriike rol in dit
onderzoek. Het maakt zichtbaar dat het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen
betrokkenen een onmisbaar element is voor het welslagen van een proces.
De buiten- en binnenkant vertellen samen het verhaal van de toenadering van de provin-
cie tot de grote steden en hun veranderende relatie. van de gevolgen die dit had en van
de lessen die hieruit mogelijk te trekken ziin voor bestuurders, voor ambtenaren en voor
bestuurskundigen.

Ik ben een praktijkmens met kennis van verschillende theorieen uit de bestuurskun-
de; van deze componenten heb ik een in de praktijk werkbaar proces gekneed. Een plu-
riforme bestuurskunde is goed voor een flexibele en creatieve bestuurskunst. Als nede-
rig buitenstaander denk ik dat deze pluriformiteit ook goed is voor de bestuurskunde. De
moderne overheid kent namelijk zeer veel verschillende soorten beleidsprocessen die
niet vanuit 6*n beginsel te verklaren zijn. Het thema dat ik als buitenstaander aan de
orde stel is het vreemde avontuur van een a-typisch beleidsproces dat ik wil reconstru-
eren als 'voer voor bestuurskundigen'. Daarbij wil ik zelf een begin maken met de inter-
pretatie door te bekilken welke concepten uit de bestuurskunde aanwezig zijn om dit
soort processen te ordenen.
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1.3 Vraagstelling

Bij de start van het NUBS-proces waren theorietin over beleidsontwikkeling en recon-
structiemethoden voor de projectleiders niet aan de orde. Wel was er praktijkervaring.
maar er was geen sprake van bestudering van de theorie voor het ontwerpen van een plan
van aanpak en een evaluatie van het proces. Wat wel duidelijk was, was dat de steden niet
veel ophadden met de provincie en dat ze er liefst zo min mogelijk mee te maken had-
den. Er moest daarom een andere provincie zichtbaar worden, een provincie met de
ramen en deuren open, een provincie 'met oren'. Dat er veel rekening met de steden
gehouden moest worden lag voor de hand en het proces is als zodanig gestart. Pas ach-
teraf bleek dat de aanpak van dit proces als interactiefgeduid kan worden. Er vallen over
dit soort processen allerlei vragen te stellen.  Zo kan men zich afvragen of de keuze voor
een open benadering wel een goede was en of een gesloten benadering van de toenma-
lige problemen niet ook tot committment met de steden had kunnen leiden. Men kan
zich ook afvragen of de onverwachte openheid en ruimte die de provincie gaf een bij-
drage heeft geleverd aan het succes van het project. Ook kan men de vraag stellen of een             3
proces als dit inhoudeliike of relationele opbrengsten moet opleveren of misschien beide
om van een succesvol verloop te kunnen spreken.

Deze studie past in een bredere discussie over de rol van de overheid, over gover-
nment en governance, over de dilemma's van een hierarchische of netwerkbenadering
bij het ontwikkelen van beleid en over de positie van externe actoren bij zulke processen.
Op basis van deze overwegingen zijn de volgende kernvragen geformuleerd:

- Welke theoretische concepten uit de bestuurskunde kunnen behulpzaam zijn om het
onderzochte proces zodanig te reconstrueren dat de dynamiek en de logica van het
proces begrepen kunnen worden?

-  Wat zijn opbrengsten van processen in theoretische zin en wat zijn in dat licht de
opbrengsten van dit proces geweest?

Om te kunnen begrijpen wat er tildens dit proces is gebeurd en waarom is "met de wijs-
heid van nu" naar het proces gekeken. Het proces is gereconstrueerd om de dynamiek
en logica ervan inzichteliik te maken. Voor de reconstructie is gebruik gemaakt van een
veelheid aan materiaal: projectvoorstellen, notulen van vergaderingen, dossiers van gede-
puteerde staten, besluitenliisten van de directieraad, toespraken van de commissaris van
de koningin, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, uitkomsten van een enqu6-
te. afsprakenliistjes van de contactgroep NUBS. geluidsbanden van bijeenkomsten, fla-
povers van vergaderingen, sheets van bijeenkomsten, informatiemateriaal ten behoeve
van bijeenkomsten enzovoorts. Uit al dit materiaal is door mij een selectie gemaakt. Een
selectie is altijd arbitrair omdat de neiging bestaat juist dat eruit te halen wat er in je
kraam te pas komt. Toch heb ik hiervoor gekozen om twee redenen: allereerst is de
gebruikte informatie openbaar en controleerbaar en mijns inziens een goede afspiege-
ling van de gebeurtenissen. Daarnaast geeft de keuze voor bepaalde achtergrondinfor-
matie juist de mogelijkheid om door te dringen tot letterliike citaten, fijne nuances, dis-
cussies en gevoeligheden die in het proces zo bepalend zijn geweest. Ze bieden mijns
inziens juist een meerwaarde omdat de relatie tussen de procesgang en de opbrengsten
van dit proces gelegd kan worden.
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De reconstructietheorieen van Teisman zijn uiterst bruikbaar om het NUBS-proces
te reconstrueren en inzichtelijk te maken. Het verloop van de afzonderlijke rondes kan
ermee in beeld worden gebracht, evenals de rol van de verschillende actoren en de uit-
komsten van de verschillende rondes. Teisman is niet op zoek naar wetmatigheden om
uitkomsten van besluitvormingsprocessen te kunnen voorspellen, maar om een plausi-
bele reconstructie en verklaring van de loop van de gebeurtenissen te geven. Daarbij gaat
het niet alleen om de problemen en wensen van bestuurders. maar ook om ogenschijn-
lijk minder belangrijke zaken in de marge. Zijn reconstructiemethode heeft goede aan-

knopingspunten geboden om zowel de 'buitenkant' als de 'binnenkant' van het proces
met elkaar te verbinden en het belang van beide te verduidelijken.

1.4 Een nieuwe rol voor de provincie Noord-Brabant?

De provincie Noord-Brabant heeft zich beraden op een nieuwe rol; met name de wilze
4            waarop de provincie haar taken uitvoert en de noodzakelijke verbetering van beleidsont-

wikkelingsprocessen zijn onderwerp van bespreking geworden. Het bestuur wordt wel-
iswaar gezien als probleemoplosser, maar er is niet langer sprake van een intern gerich-
te oriantatie op de provincie als organisatie; de externgerichte probleemoplossing staat in
de belangstelling. Het gaat daarbii om de aanpak van maatschappeliike problemen en de
manier waarop besluitvorming tot stand komt. Deze discussie beperkt zich overigens
niet tot de provincie Noord-Brabant; ook elders staat de rol van de provincies ter discus-
sie. Ook de aandacht van het beleidswetenschappelijk onderzoek is verschoven van de
structuur van de organisatie naar de inhoud: normen, waarden, doelen en procedures
kri igen een centralere plek in de discussie (Toonen, I995· P·393)· Sinds de negentiger
jaren duiken een paar begrippen steeds weer op in projectvoorstellen: gebiedsgericht,
integraal. interactief. Interactieve beleidsvorming wint bij de overheid steeds meer ter-
rein. Interactieve beleidsvorming, ook wel aangeduid als coproductie, open planvorming.
participatieve besluitvorming of'groen poldermodel', is een proces waarin verschillende
partijen ideeen, wensen en verlangens uitwisselen over een bepaald beleidsveld, om een
gezamenlijk gedragen beleid te ontwikkelen (Hendriks en Tops, 200Ia). Draagvlak is
hierbij het sleutelwoord. Het betrekken van belanghebbenden bii besluitvorming heeft
in de Nederlandse bestuurscultuur een lange traditie. In het verleden lag vaak het initia-
tief bij de bestuurders zelf, die het nut van support verwerven wel zagen. Emancipatie
van burgers en maatschappelijke organisaties heeft er echter voor gezorgd dat ook deze
groeperingen steeds vaker het initiatief nemen om zich te laten horen. Ze leggen zich
niet zonder meer neer bil het politieke primaat maar ventileren, gevraagd en ongevraagd,
hun mening.

De inspiratiebron voor vernieuwingsdrang bij de provincie Noord-Brabant was gele-
gen in haperende externe relaties. De confrontatie met zowel de grote Brabantse steden
als met de agrarische sector rond de totstandkoming van het streekplan van I992 was het
moment waarop de noodzaak tot vernieuwing duidelijk werd (IPO-Auditcommissie,
I996).De provincie Noord-Brabant zag zich bij de start van het proces waarover deze
studie gaat voor een aantal problemen gesteld, die slechts opgelost konden worden als er
een betere communicatie met de belanghebbenden tot stand kon komen. Dit soort pro-
blemen doen zich niet alleen in Brabant voor, maar moeten gezien worden in het grote-
re verband van de discussies over de rol van de overheid in het algemeen en over de rol
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van de provincies als middelste bestuurslaag tussen het riik. dat de grote lijnen uitzet en
de gemeenten, die vooral uitvoerend ziin Omdat deze discussie een rol speelt in dit pro-
ces wordt de context van 'de provincie' als bestuursorgaan hieronder beschreven.

1.4.1 De provincie als middenbestuur

De provincie vormt in het overheidsbestel de middelste bestuurslaag tussen het rijk ener-
zijds en de gemeente als laagste bestuurslaag. Een tussenlaag is per definitie zwak en
kwetsbaar, maar wel van belang.

"Intermediaire structuren zijn te vergelijken met het kraakbeen tussen onze wervels: het is zacht
en breekbaar en als het verpulvert gaat het op de zenuwen drukken" (Zjderveld. 2000. p.51 ).

De provincies in Nederland hebben een langere geschiedenis dan de Staat der
Nederlanden; hun rol en bevoegdheden zijn niet altild dezelfde geweest. In de Republiek              5
der Zeven Verenigde Nederlanden (van I579 tot I795) regelden de afzonderlijke provin-
cies hun interne zaken in het algemeen zelf. De vorming van de Bataafse Republiek
maakte een eind aan deze situatie. Pas na de grondwetsherziening van I848 kregen de
provincies weer eigen bevoegdheden,  maar door een intensief toezicht van de regering
en beperking van financiele middelen lag hun bewegingsvrijheid sterk aan banden.
Nederland was een gedecentraliseerde eenheidsstaat: het beleid werd op rijksniveau
bepaald en lagere overheden zorgden voor de uitvoering; eigen beleid op lager over-
heidsniveau moest zich voegen naar de rijksregelgeving. Provincies lieten zich daardoor
in hun taakopvatting voornamelijk leiden door de opdrachten van de rijksoverheid.

In de eerste eeuw na Thorbeckes Grondwet hadden de provincies hoofdzakelijk te
maken met het controleren van de gemeenten, het waterbeheer en de nutstaken. De
Staten kwamen slechts twee keer per jaar bijeen. Toch vond Thorbecke niet dat hii de
provincies helemaal aan banden legde. De provinciale autonomie schuilt

.niet in isolering dir provincie (...) van het groote lichaam van den Staat,  maar in het initia-
.tief dat de provincie of de provinciale vertegenwoordiging (...) in haar belang neemt

(Thorbecke, 1863)

De politieke machtsverhoudingen leidden ertoe dat de meeste politieke energie zich con-
centreerde op rijk en gemeenten. De nationalisering van het bestuur als gevolg van de
maatschappelijke schaalvergroting droeg bij tot deze taakverdeling. waarbij het rijk ini-
tieerde en de gemeenten uitvoerden. Een groot aantal taken die in het buitenland op het
regionale niveau worden afgehandeld, zijn in Nederland nationaal geregeld ofvia de weg
van de verzuiling (functionele decentralisatie) uitgevoerd (Toonen, I993). In de naoor.
logse situatie werden de financiele stromen tussen rijk en lagere overheden door de
wederopbouw steeds ingewikkelder. Discussies over verbeteringen in het bestaande
staatsbestel, die al voor de veertiger jaren werden gevoerd, leidden na de Tweede
Wereldoorlog tot een indringende discussie over de opbouw van het binnenlands
bestuur; de maatschappelilke schaalvergroting, die zich toen met  name in het westen
van het land manifesteerde, intensiveerde deze discussie. Pas in de zestiger iaren wer-
den de provinciale taken uitgebreid met medebewindstaken op het gebied van de ruim-
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telijke ordening en huisvesting; de eerste nota over de ruimtelijke ordening verscheen
pas in 1960. Welzijn, cultuur en milieu volgden in de twintig jaren daarna.

Sinds de Provinciewet van I962 is de rol en functie van de provincie zelf onderwerp
van aandacht. Discussies over gewestvorming, miniprovincies, stadsprovincies, gemeen-
telijke herindeling en Europese eenwording hebben hiertoe zeker bijgedragen. Vooral
het feit dat de provincie zich voornamelijk bezighield met het uitvoeren van medebe-
windstaken en het uitoefenen van toezicht en niet met het oplossen van regionale maat-
schappelijke problemen werd als probleem gezien. Visieontwikkeling werd aan het rijk
overgelaten. Dit verklaart de afstandelijke en risicomijdende houding van de provincies.
Met name de houding naar de steden was niet erg gedurfd. Het "geconstateerde gebrek
aan politieke moed" (WRR, I995) van de provincies kent echter ook andere oorzaken. De
Wetenschappeliike Raad voor het Regeringsbeleid constateert ook een gebrek aan ins-
trumenten en aan strategische vaardigheden bij de provincies.

Op I januari i994 werd de nieuwe Provinciewet van kracht. Daarmee is er echter nog
geen nieuwe provincie. Die dient tot stand te worden gebracht door de inzet van staten-

6 leden. bestuurders en ambtenaren en door de wijze waarop zij erin slagen in te spelen

op de veranderingen die zich in het binnenlands bestuur en in de samenleving voltrek-
ken. In een pre-advies ten behoeve van het IPO-project 'De provincie van de toekomst'
Signaleert de IPO-strategiegroep Van Kemenade (april I994) dat plannings- en beleids-
stelsels in Nederland nog steeds gebaseerd zijn op het klassieke model dat uitgaat van
een weinig vruchtbare en moeilijk hanteerbare scheiding. Beleidsontwikkeling, kader-
stelling en uitvoering zi in toegewezen aan verschillende overheden: rilk (strategie),
gemeenten (uitvoering) en provincies (intermediaire coardinatie)

Tegenwoordig wordt de provincie geacht een belangrijke rol als intermediair tussen
rilk en lokale overheid te spelen. aldus van Kemenade. Van toezichthoudend en toetsend
orgaan dient de provincie zich meer te richten op het ontwikkelen van visie en beleid, op
regisseren en het scheppen van voorwaarden op regionale schaal, op het bepleiten van
regionale belangen in Den Haag en het ombuigen van nationale geldstromen in de rich-
ting van de provincie.

"Als de provincie haar legitimatie van de burgers krijgt, moeten de burgers ook iets
merken van haar bestaan" vindt de IPO-auditcommissie (I996). De provincies proberen
in toenemende mate deze intermediaire rol te vervullen. Daarbij gaat het primair om ver-
anderingen in houding en werkwijze van de provincie, maar ook de "ga-van-mijn-erf-
houding" van de gemeenten vraagt om verandering. Het bepalen van de schaal van pro-
vinciale inmenging is nog vaak een probleem. Het begrip "regionaal" en "regio" is nog
geen eenduidig begrip en zeker geen vaststaande bureaucratische structuur die in een
bestuurlijk begrip is te vangen. De "regio" is een bij uitstek flexibel, taak- en functie-geo-
rienteerd begrip. De regio kent steeds wisselende concrete gebiedsgrenzen. het is een
dynamisch begrip, afhankelijk van de problematiek die er speelt (Toonen, Kreukels, In 't
Veld, in: IPO.I994)· Elzinga ziet het vraagstuk van het regionaal bestuur als een relatio-
neel vraagstuk. De positie van de andere overheden bepaalt in hoge mate de situering en
de ruimte voor het bestuur op het regionale niveau (Elzinga, I995)

Formeel en staatsrechtelijk ontleent de provincie zijn legitimiteit aan de mate waarin
deze functioneert overeenkomstig de beginselen van de democratische rechtstaat.
Legitimering heeft juridische, politieke en bestuurlijke aspecten. Besluitvorming vindt
plaats op basis van maatschappelijk en politiek draagvlak. De verkokering is een erfenis
uit het verleden, die nog lang nasuddert. De feitelijke politieke machtsverhoudingen die
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de Nederlandse bestuurliike verhoudingen voor bijna een volle eeuw hebben gedomi-
neerd, hebben tot gevolg gehad dat de meeste politieke energie zich concentreerde op de
as rijk - gemeenten. De nationalisering van het bestuur ten gevolge van de maatschap-
pelijke schaalvergroting ondersteunde dit proces en droeg bij tot een taakverdeling. waar-
bij het rijk steeds meer het beleid initieerde en de gemeenten als uitvoerders bij dit
beleid betrok (Toonen, Kreukels, In 't Veld, in: IPO, I994)· Dit heeft geleid tot een verti-
kale structuur. Deze werkwijze wordt in stand gehouden door de externe maatschappe-
lijke contacten die provinciebestuurders en -ambtenaren onderhouden en die in het
algemeen sectoraal gericht zijn. Het integraal denken en werken is een proces dat voor-
alsnog moeilijk aan te leren lijkt. Toch vraagt de praktijk in toenemende mate juist om
een integrale regionale benadering, een 'gebiedsgerichte benadering', waarbij hoge eisen
aan de regiefunctie van de provincie worden gesteld.

1.4.2 Positiebepaling van de huidige provincies
7

De centrale taak van de overheid is het zorgen voor een oplossing van maatschappelijke,
collectiefondervonden problemen. De overheid kan hierbil gebruik maken van wettelij-
ke, juridisch afdwingbare gedragsregels of het toekennen van bevoegdheden, vergun-
ningen of rechten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van financiele middelen, wetgeving en
bevoegdheden (Herweijer, I999). De manier waarop de overheid haar taak ziet wordt
grotendeels ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen. De overheidstaken
zijn zodanig over de verschillende bestuursniveaus verdeeld dat de provincie op het mid-
denniveau geen belangriike rol speelt in de meeste beleidsprocessen. Slechts bij het
omgevingsbeleid is de rol van de provincie prominenter. Provinciale plannen als streek-
plan, waterhuishoudingsplan en natuurbeleidsplan vormen het toetsingskader voor
gemeenten; deze plannen moeten wel passen binnen het rijksbeleid. Bij het vaststellen
van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (I992) ontstaat er wrevel tussen
de verschillende overheidslagen. Het rijk onderhandelt rechtstreeks met de grote
Nederlandse steden over de aanwijzing van stedelijke knooppunten buiten de provincies
om. De steden krijgen voor de uitbouw van hun functie financiele bijdragen van het rijk,
waardoor de rol van de provincie beperkt is. Dit is overigens niet het enige twistpunt. De
steden hebben veel kritiek op de provincies: gebrek aan daadkracht, geen lefom knopen
door te hakken, doorgaan met pappen en nathouden, gebrek aan integraliteit, ze hebben
geen gezicht, ze ziin niet herkenbaar voor de burger. Berkhout pleit voor een provincie
die zich richt op horizontale en verticale integratie.

"Gerich: op de oplossing van concrete maatschappeliike problemen ziin het de provincies die per-
bindingen aanbrengen, verbanden bindend maken en ontschottend werken op het beleid van
rijksoverheid, gemeenten en sectorale maatschappelijke initiatieven. Geconcludeerd kan worden
dat de invloed die de provincie op de grote steden uit kan o Bnen zwak is" (Berkhout, 1999, P.
52)

Zolang de financiele stromen rechtstreeks van de beheerders van het Gemeentefonds
naar de grote steden lopen en de provincies in deze voedingsader geen tussenschakel
vormen, hebben de provincies niet veel meer in te brengen dan lege briefies. Ook op het
platteland, waar de provincies traditioneel de scepter zwaaiden, heeft de gemeentelijke
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herindeling ertoe geleid dat menig 'plattelandsgemeente' met gemiddeld zo'n 40.000
inwoners over een ambtelijk apparaat beschikt dat in deskundigheid kan wedijveren met
een doorsnee provinciale griffie (Herweijer, I999, p. 45)· De vaststelling van de VINEX
en de initiatieven voor de Europese eenwording zetten de positie van de provincies weer
prominent op de politieke agenda: de rol van de provincies zou minder sectoraal moeten
worden; het moest gaan om een gebiedsgerichte aanpak van regionale problemen. De
discussie over 'de provincie van de toekomst' werd gestart. De provincies moesten hun
aandacht met name gaan richten op sociaal-economische ontwikkeling: een regionaal

gerichte integratie van inversteringsondersteuning, exportbevordering, acquisitie, inno-
vatie, onderwijs, scholing, arbeidsmarkt, bedrijfslocaties en infrastructuur als basis voor
Europese regionale ontwikkeling. Een actieve orientatie van de provincie op het Europa
van de regio's was van groot belang, waarbij de aandacht nadrukkelijk op interactie en
integraliteit diende te liggen (Toonen, Kreukels, In 't Veld in: IPO, I994)·

8           1.4·3 Hoe heeft deze discussie de provincie Noord-Brabant
-              geraakt?

Zoals eerder al is aangegeven was de relatie tussen de vii f Brabantse steden onderling en
met de provincie aan liet begin van dit proces niet erg hartelijk. Eerdere pogingen om de
vijfgrote steden en de provincie bij elkaar te brengen waren mislukt en de relaties waren
verstoord. Toen het streekplan van I 992 door Provinciale Staten werd vastgesteld ver-
weten de steden de provincie dat er geen voorwaarden werden gecreeerd voor het ont-
wikkelen van sterke steden als trekker van de regionale economie. Ook durfde de pro-
vincie volgens hen geen keuzes te maken: naast de vijf grote steden werden ook een
aantal middelgrote steden gepositioneerd. Bovendien voorkwam verzet op het platteland
dat de dorpen op slot gingen ten gunste van de steden. Het aanwijzen van knooppunt-
steden door het rijk, in Brabant hadden drie van de vijf steden deze status veroverd, en
het rechtstreeks zaken doen daarover met Den Haag had de onafhankelijkheid van de
grote steden nog verder vergroot. Kortom: de provincie had bij de lagere overheden en in
het maatschappelijk veld geen goede pers. Uitvoering geven aan de opdrachten die in het
nieuwe streekplan waren opgenomen was daardoor een gecompliceerde zaak. Om het
Brabantse deel van de Stedenring Centraal Nederland te kunnen vormgeven moest het
provinciebestuur eerst de relatie met de steden verbeteren, zodat er in ieder geval met
elkaar gepraat kon worden. Hoe dat niet moest was inmiddels wel duidelijk geworden;
hoe het dan wul moest was nog een grote vraag. Het provinciebestuur en de ambtelijke
top beperkten zich tot het geven van de opdracht "weer met de steden aan de praat te
raken", op welke wijze moesten de projectleiders zelf maar bedenken. Een dergeliike
opdracht is enerzijds een sprong in het duister, anderzijds een uitgelezen kans om nieu-
we dingen te doen: een vage opdracht geeft weinig beperkingen. Er ontstond een proces

dat onvoorspelbaar was, zonder aanvankelijke doelen, met een zich steeds verder uit-
breidende arena van verschillende actoren, die in elkaar opvolgende ronden tot geza-
menlijke inzichten, afspraken en tastbare resultaten kwamen. Het is de verdienste van
de Brabantse bestuurders dat ze de moed hebben gehad om dit proces tot stand te laten
komen. met inzet van menskracht, budgetten en afl: reukrisico's, zonder dat de eindre-
sultaten gegarandeerd waren.
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1.5 Aanpak van het onderzoek

Als nieuwe beleidsmedewerker van de provincie Noord-Brabant was mijn eerste
opdracht in januari I993 me te verdiepen in een van de uitwerkingsplannen van het pro-
vinciale streekplan dat in december I992 Was vastgesteld, de uitwerking van het
Brabantse onderdeel van de Stedenring Centraal Nederland. Daar kwam het project-
voorstel Nadere Uitwerking Brabantse Steden (NUBS) uit voort; het proces dat daarop
volgde ging in het voorjaar van I993 van start.
Onderstaande tijdbalk laat zien in welk tijdsbestek het proces zich heeft afgespeeld:

Tijdbalk NUBS-proces

Vooraf I988 Vierde Nota over de ruimtelijke ordening, eerste deel

I990 Stedenregioproject provincie Noord-Brabant
I992 Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra
I992 Streekplan provincie Noord-Brabant                                           9

Ronde I: Gezinstherapie voor steden

januari I993 Start Nadere Uitwerking Brabantse Steden (NUBS)
mei I993 Ie Bijeenkomst ambtelijke contactgroep NUBS

I994 Onderzoek - enqujte
- 5 workshops
- eindrapportage

2Ijuni I995 4 laargetijdenbijeenkomst presentatie eindrapport
6 juli I995 Besluit provincie/steden om door te gaan met NUBS
najaar I995 Grote steden-convenant provincie/steden

Ronde II: Projecten; we willen iets doen, maar wdt?
I november 1995 Start 2e fase NUBS
nov. '95/februari I996 Opstellen van twee utopi8n
7 maart 1996 Ie Brainstorm Tilburg
I5 mei I996 22 Brainstorm 's-Hertogenbosch
I3 novernber I996 3e Brainstorm Breda

I8 november I996 zte Brainstorm Helmond

Ronde III: Een Mariaverschijning; wenkend perspectief
november I996 Initiatief manifest
20 januari I997 5e Brainstorm Eindhoven
januari I997 Twee sporen - manifest

- projecten NUBS/ICES
25 maart I997 Gezamenlilk bezoek provincie en B5 aan Den Haag
4 juni I997 Bijeenkomst Kasteel Heeswijk ondertekenaars Manifest
I3 november I997 Presentatie Manifest Brabant 2050

Ronde IV: Naspel
januari 2000 Bijeenkomst Land van Ooit
zomer 200I Presentatie Ie Duurzaamheidsbalans Telos
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1.5.1 Wijze van onderzoek

Er zijn verschillende manieren om naar deze gebeurtenissen te kijken. Ik beschrijf ze
vanuit de procesbenadering. De problematiek die er speelde tussen de Brabantse steden
onderling, en tussen de provincie en de steden was complex en ongestructureerd; er was
geen eenduidige oplossing voor. Er was geen sprake van objectiveerbare informatie, geen
consensus over de normen die bii de probleemoplossing gehanteerd moesten worden.
Ook was het probleem dynamisch, het veranderde voortdurend. De poging van de pro-
vincie om in dit krachtenveld een andere rol te spelen en daardoor een betere verstand-
houding met de steden te ontwikkelen is als project gestart, maar heeft zich gaandeweg
tot een proces ontwikkeld; de problematiek die speelde bleek complexer te zijn dan aan-
vankelijk werd gedacht en door de gehanteerde aanpak konden meerdere problemen
tegelijkertijd aan de orde komen. Procesmanagement is bii dit soort problemen kansrij-
ker dan een inhoudelijke probleem-oplossing benadering.

I 0

1.5.2 Opbouw van het boek

In de huidige bestuurskundige literatuur zijn veel verschillende theorieen terug te vin-
den over besluitvormingsprocessen bij de overheid. Er zijn verschillende opvattingen
over het belang van interactieve beleidsontwikkeling, het politieke primaat, open versus
gesloten processen, procesmanagement in een hierarchische organisatie en reconstruc-
tie van beleidsontwikkeling. Er lijkt een spanning te bestaan tussen bestuurskunde en
bestuurskunst. Er is een modellenstrijd gaande met als centrale vraag wat de goede
manier is om beleid te begrijpen. Het onderzochte proces kan vanuit verschillende con-
cepten geinterpreteerd worden. In het theoretisch hoofdstuk komen een aantal bestuurs-
kundige concepten aan de orde die een relatie hebben met het onderzochte proces.
Daarna volgt een enipirisch deel met de beschrijving van het proces. Aansluitend zal
worden gekeken wat de opbrengsten van het proces zijn geweest. Vervolgens komt aan
de orde welke van de bestuurskundige concepten uit het theoretisch hoofdstuk een bii-
drage kunnen leveren aan het inzichteliik maken van de dynamiek en de logica van het
NUBS-proces. Tenslotte zal er gekeken worden naar de relatie tussen de wiize waarop
het proces gevoerd is en de opbrengsten ervan.



2 Selectie van concepten en theoriean uit de
bestuurskunde

2.1 Inleiding

Uit de bestaande concepten en theorieen uit de bestuurskunde is door mij een selectie
gemaakt om het NUBS-proces als praktijkproces inzichtelijk en begrijpelijk te maken.
De selectie is gebaseerd op een vermoedelijke relevantie voor de beschrilving en verkla-

ring van het proces.
Het NUBS-proces is beschreven vanuit een procesbenadering. Vanuit deze benade-

ring roept de beschrijving van het proces vragen op als: hoe zit de beleidsarena in elkaar
en hoe werken beleidsarena's, hoe worden processen aangepakt en welke ontwerpen
doen zich daarbij voor, wat weten we van interactiviteit en hoe kijken we daarnaar, wat
zijn opbrengsten van processen in theoretische zin? De keuze voor de procesbenadering
brengt met zich mee dat er aandacht gegeven zal worden aan een aantal thema's uit de
beleidswetenschappen om de focus en logica van het proces in beeld te brengen. De
keuze voor een procesbenadering is niet toevallig: het NUBS-proces is geworteld in de
discussies die in de bestuurskunde worden gevoerd over een verandering in de rol van
de overheid. een omslag van government naar governance (paragraaf 2.2). Omdat het
NUBS-proces als proces begrepen kan worden zal er aandacht gegeven worden aan de vol-

gende thema's uit de beleidswetenschap: de analytisch-rationele schemabenadering ver-
sus de alternatieve theorieen van de arenabenadering (paragraaf 2.3), theorieen over
reconstructie van beleidsprocessen (paragraaf 2.4), de consequenties van een open ofeen
gesloten benadering (paragraaf 2.5), de aspecten van procesontwerp (paragraaf 2.6),
interactieve beleidsontwikkeling (paragraaf 2.7) en een instrumentele versus een cultu-
rele benadering van interactieve beleidsprocessen (paragraaf 2.8)

Deze concepten en inzichten zijn uit een veelheid aan mogelijkheden gekozen omdat
ze behulpzaam zijn bij het reconstrueren en verduidelijken van de gebeurtenissen van
het NUBS-proces. De discussie government-governance past in de problematiek waarin
het proces heeft plaatsgevonden: een provincie die zoekt naar een nieuwe rol om de pro-
blemen het hoofd te kunnen bieden. De problematiek is weliswaar typisch Brabants.
maar de discussie zelf past in het tildsbeeld en beperkt zich niet tot de provincie. Deze
brede discussie over de rol van de overheid schept een kader waarin de gebeurtenissen
zich hebben afgespeeld, waardoor het NUBS-proces van een 'omgeving' wordt voorzien.
Het zoeken naar een nieuwe rol voor de provincie met behulp van een interactief proces
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met andere belanghebbenden leidt langs de boven genoemde thema's. De verschillen
van beleidsontwikkeling in een hierarchische omgeving of in een netwerk hebben ook
een rol gespeeld binnen de provincie en worden daarom besproken. Het thema instru-
mentele of culturele benadering is aan de orde omdat de gebeurtenissen in het onder-
zochte proces een belangrijke culturele component lijken te hebben. Ook de 'bestuurs-
kunst' zoals door van Twist beschreven, die leidt tot inspiratie en reflectie, speelt in dit
proces een belangrijke rol.

In dit onderzoek is. naast de beschrijving van de gebeurtenissen volgens de procesbena-

dering, ook aandacht besteed aan de opbrengsten van het proces. Hiervoor zijn twee
argumenten:

-  het biedt een theoretische meerwaarde: het betrekken van de opbrengsten van een
proces bij het onderzoek is een 'missing link' in de literatuur. In veel onderzoeken
wordt vooral aandacht besteed aan de procesgang en is er weinig aandacht voor de

I2 opbrengsten van een proces;

-  het heeft een praktische meerwaarde: het proces wordt inzichteliiker door te laten
zien welke opbrengsten er zijn gegenereerd en in welke fase van het proces ze tot
stand ziin gekomen.

Opbrengsten van processen komen aan de orde in paragraaf 2.9 en 2.Io.

2.2. De discussie government versus governance

Nederland heeft een democratisch bestuursstelsel, gebaseerd op fundamentele uit-
gangspunten als individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkheid en wet- en
regelgeving. Volgens March en Olsen (I995) wordt de democratische bestuurspraktijk
voor een belangrijk deel bepaald door het tijdsbeeld waarin deze plaatsvindt. De demo-
cratie van vandaag is een produkt van gisteren, gebaseerd op structuren, opvattingen,
gewoontes en aannames van vele honderden iaren en ze weerspiegelt de politieke, eco-
nomische en sociale macht.

"Democracy is a culture. a faith,  and an ethos that develop through interpretation, practice,

wars, and revolutions. (...) Nevertheless, thefocus on democracy is limiting. Democracy is a dis-
tinct political order and a particularjorm qfhuman coexistence, providing a distina historical-
institutional contextjbr governance.  It  is an accumulation ofconcrete institutional practices,

rules, and procedures that are tied to democratic ideals" (March en Olsen, 1995· P·2).

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw nam de kritiek toe op het gesloten sys-
teem van de gevestigde orde. Steeds meer belangenorganisaties en betrokken burgers
wilden invloed uitoefenen op de politieke besluitvorming. Door de toegenomen politie-
ke bewustwording van burgers werden nieuwe vormen van participatie ontwikkeld, zoals

inspraak en referenda. Volgens sommigen lijken in het huidige democratisch denken
begrippen als burgerplichten en rechtvaardigheid ten behoeve van de hele gemeenschap
plaats te maken voor individualisme en eigenbelang; onderhandeling, politieke coalities
en competities lijken een belangrijke rol te spelen. Volgens March en Olsen moet een
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discussie over modern democratisch bestuur gaan over het zodanig organiseren van het
bestuurssysteem dat er recht gedaan wordt aan de democratische idealen van fatsoen,
rechtvaardigheid en effectiviteit en over de vraag "how they can make politics Civil,
accountable. capable and transformative" (March en Olsen, I995, P. 6).

De discussie over de rol van de overheid wordt ook in Nederland gevoerd. Er zijn
publicaties verschenen met suggestieve titels als 'Verder met Nederland' (van Walsum.
I99I), 'Beleid begint bij de samenleving' (Klinkers. 2002). 'Niet spreken met de bestuur-
der' (van Westerloo, 2003) en 'Decadente en/of stagnerende politieke cultuur in een snel
veranderende maatschappij' (Ellemers, 2003)·

De reconstructie van het NUBS-proces kan worden geplaatst in deze bredere discus-
sie over de rol van de overheid. In dit hoofdstuk zal daarom naar theoretische concepten
hierover gekeken worden.

Er wordt onder politieke wetenschappers veel gesproken over een omslag van 'gover-
nment' naar 'governance', van een hierarchische top-down benadering naar een open.
interactieve benadering waarin ook belanghebbenden een rol spelen. Waar komt die         I3
belangstelling voor nieuwe sturingsconcepten vandaan? Tijdens de opbouw van de wel-
vaartsstaat na de Tweede Wereldoorlog had men hoge verwachtingen van het openbaar
bestuur. In de zeventiger en tachtiger jaren werd echter duidelijk dat de overheid niet
aan die verwachtingen kon voldoen. Het positieve beeld dat men aanvankelijk van de
overheid had veranderde in argwaan en een afkeer van overheidsbemoeienis. Door socia-
le, technologische en economische ontwikkelingen is de samenleving sterk aan veran-

dering onderhevig; deze ontwikkelingen staan niet op zichzelf en worden steeds dyna-
mischer en complexer. De constatering in de zeventiger jaren dat de traditionele
bureaucratische systemen steeds minder in staat blijken problemen op de gewenste
manier op te lossen heeft bijgedragen aan de aandacht voor onderzoek naar het func-
tioneren van de overheid. Er zijn rapporten verschenen over een falende overheid, die
inefficient is en veel te veel kost. Arrow (I963) constateert dat de overheid niet tegelij-
kertijd democratisch, goedkoop en efficient kan zijn. De vraag of de markt niet een rol
zou kunnen spelen bij de productie van publieke goederen wordt steeds vaker gesteld.
Volgens Kooiman onderkent de overheid deze veranderingen onvoldoende, maar ook de
wetenschap is in gebreke gebleven bij het bewustmakingsproces van deze veranderingen
(Kooiman. I993, P. 249)· Niet alleen in bestuurskundige kringen, maar ook bij de over-
heid zelfwordt gedebatteerd over de rol van de overheid. Ze lijkt niet langer als een 'deus
ex machina' boven en los van de samenleving te kunnen opereren: de overheid zelfis een
onderdeel van het sociale systeem, samen met vele andere actoren die het beleidsproces
beinvloeden.

In de bestuurskunde wordt deze ontwikkeling aangeduid als een verschuiving van
government naar governance. Volgens Gualini en Salet (2002) kan governance gezien
worden als een bestuursvorm en publieke activiteit die niet meer voortkomt uit sturings-
en controlefuncties van bestuursinstellingen alleen, maar die ook gebaseerd is op struc-
turele gedecentraliseerde vormen van activiteiten en initiatieven van actoren uit het eco-
nomisch en maatschappelijk veld. Governing betekent onderhandelen, het consolideren
van succesvolle coalities en het faciliteren van de uitvoerenden.

Ook vanuit de sociologische literatuur komen geluiden dat overheidsbeleid gebaseerd
moet zijn op de inbreng van zowel de overheid, de markt als de samenleving via direct
contact tussen deze actoren. Overheidsbeleid dat op deze manier tot stand komt is een
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product van onderhandeling tussen van elkaar afhankelijke actoren, die hun eigen nor-
men en waarden meebrengen in de discussie over beleidsontwikkeling. Besluitvorming
komt niet alleen tot stand door wetten, economische factoren en normen; ook vertrou-
wen en committment spelen hierbij een belangriike rol.

Publieke besluitvorming vindt tegenwoordig vaak plaats door formele en informele
instituten, via mechanismen en processen. die worden aangeduid met de term gover-
nance. Deze term heeft verschillende betekenissen. afhankelijk van de context waarin hii
gebruikt wordt. in de literatuur over het functioneren van de overheid geeft de term
doorgaans aan dat er behoefte is aan hervorming van de publieke sector door middel van
toenemende privatisering, publiek ondernemerschap, het afstoten van overheidstaken,
contractsturing, partnerschap, gebruikersraden etc. Met andere woorden: governance is
een verzamelwoord voor een toenemende bestuurlijke differentiatie. verdeeld over tal
van van elkaar afhankelijke publieke, semi-publieke en private actoren.

Deze praktijken van government ziin volgens Marcussen en Torfing (2003) niet in
een keer vervangen door governance; wel wordt er met een kritische blik gekeken naar

I4 traditionele soevereine politieke instituties die op basis van wetten en bureaucratische
regelgeving top-down besturen. Toch kan geconstateerd worden dat de traditionele wiize
van politieke besluitvorming en de huidige nogal van elkaar verschillen.

Kooiman (1993) verstaat onder governance alle activiteiten van sociale, politieke en
overheidsactoren gericht op leiding. sturing, controle of management van (aspecten van)
de samenleving; hij gebruikt hiervoor de term sociaal-politieke sturing. Een belangrijk

aspect van sociaal-politieke sturing is dat publieke en private actoren niet afzonderlijk
handelen. maar m6t elkaar; het is een continue proces van interactie tussen afzonderlii-
ke sociale actoren of groepen en publieke organisaties, instituties of autoriteiten.  Deze
interactiepatronen tussen overheid en samenleving, gericht op het zoeken naar oploss-
ingen voor fundamentele. complexe problemen leiden tot nieuwe sturingsconcepten
waar op verschillende niveaus naar gekeken kan worden. Allereerst door te zoeken naar
nieuwe bestuursvormen waarbij, in samenwerking met andere actoren, naar oplossin-
gen wordt gezocht voor complexe problemen; daarnaast het ontwerpen van nieuwe stu-
ringspatronen gericht op betere beheersing van nieuwe fundamentele ontwikkelingen in
de huidige samenleving (Kooiman, I993, P. 2.3)·
Kickert. Klijn en Koppenjan definieren governance als

"alle vormen van sturingsmechanismen rondom publieke beleidsprocessen, activiteiten van veel
verschillende aaoren die van dkaar ajhankelijk zijn en die het beleidsontwikkelingsproces bern-
vloeden".

Beleidsontwikkeling is zo het product van publiek-private interactie (Kickert. Kli in en
Koppenian, I997· P· I-2). Kooiman voegt hier nog aan toe dat wederzijdse afhankelijk-
heid alleen niet genoeg is; ook het besef van de mogelijkheden die deze wederzijdse
afhankelijkheid biedt is van groot belang (Kooiman, I993· P· 251).

Publiek-private interactie vraagt om een andere vorm van overheidssturing; een hie-
rarchische instrumentele benadering past niet bii een interactief proces. een netwerkbe-
nadering is hiervoor geschikter. Governance heeft veel relaties met de term 'netwerk',
waarmee wordt aangegeven dat governance vaak plaatsvindt in netwerken van sociale en
politieke actoren. Netwerken worden gevormd op basis van wederzijdse afhankelijkheid
van belanghebbenden. Het netwerk-concept biedt een hulpmiddel om de interactie bij
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beleidsontwikkeling tussen de actoren van de overheid en de relatief losse belangennet-
werken te analyseren. Hierdoor kan inzicht ontstaan in de manier waarop overheidsbe-
leid ontwikkeld wordt en de bijdrage daaraan van publieke en private actoren (Rhodes,
I990, p. 293-3I7)·

De netwerkbenadering is het resultaat van een langdurig debat over beleidsontwik-
keling en een reactie op andere benaderingen. Beleid is in de netwerkbenadering niet
langer gebaseerd op de gedachte dat de overheid boven alle partijen staat en in staat is de
samenleving te sturen; beleid wordt niet meer bezien vanuit een rationeel-technische
visie waarbij er sprake is van een strikte scheiding tussen politiek en beleid. Door de
groei van afhankelijkheidsketens, fragmentarisering en individualisering zijn maat-
schappelijke behoeften gedifferentieerd en is de overheidssturing zeer complex gewor-
den (Wesseling en Otto. I997, P. I38).

Het concept 'beleidsnetwerken' komt vooral voort uit organisatietheorieen en de
beleidswetenschappen: beleidsprocessen worden gezien als complexe interacties tussen
verschillende actoren met verschillende doelen en strategieen en waarvan de uitkomst
vooraf niet bekend is. Het concept van beleidsnetwerken wordt gebruikt om relatie-         I5
patronen te bestuderen tussen van elkaar afnankelijke actoren in publieke besluitvor-
mingsprocessen; wederzijdse afhankelijkheid is hierbii het sleutelwoord. De actoren zijn
van elkaar afnankelijk omdat ze niet beschikken over alle hulpmiddelen om zelfstandig
hun doelen te bereiken. In publieke besluitvormingsprocessen is sprake van samenwer-
king tussen overheids-. semi-overheids- en marktpartijen. Door de frequentie waarin
deze partijen met elkaar samenwerken in netwerken ontstaan gemeenschappelijke per-
cepties, gedragspatronen en spelregels, die de beleidsontwikkeling beinvloeden. Kickert,
Klijn en Koppenian definieren beleidsnetwerken als

"(more  or less) stable patterns of social relations between interdependent aaors, which  take
shape around policy problems and/or policy programs" (Kickert, Klijn en Koppenjan, 1997· P.
6).

Het concept verbindt overheidsbeleid met haar omgeving: een netwerk van overheids-,
semi-overheids- en private partijen in een bepaald beleidsveld. In deze context onder-
scheiden government en governance zich als volgt: bij government gaat het om activitei-
ten van politici in hun pogingen tot beinvloeding van de samenleving; interactie tussen
overheid en andere actoren speelt hier geen grote rol. Bij governance gaat het om direc-
te beinvloeding van met name sociale processen; interactie tussen overheid en andere
actoren speelt hier juist een zeer belangrilke rol (March, I998)

Het beleidsnetwerk als marktgericht bottom-up proces met betrokken partiien biedt
een alternatief voor de rationele centrale sturing van bovenaf. Interactieve beleidsont-
wikkeling als antwoord op centrale sturing betekent echter niet dat de overheid zich niet
meer kan bedienen van instrumenten voor interventies in sociale subsystemen; een juis-
te balans tussen overheid en samenleving is van belang.

Marcussen en Torfing hebben de term governance network verder gedefinieerd om op
basis daarvan een typologie te ontwikkelen die bruikbaar is voor empirisch onderzoek.
Volgens hen onderscheiden governance netwerken zich van andere netwerken omdat ze
zich richten op het leveren van een bijdrage aan de productie van publieke doelen door
horizontale onderhandeling. Dit onderscheid is ondermeer zichtbaar in het soort acto-
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ren, de manier van onderhandelen, de setting waarin de onderhandelingen gevoerd wor-
den, het zelfsturend karakter en het publiek belang van de resultaten.

Een governance netwerk bestaat uit publieke, semi-publieke en private actoren die
van elkaar afhankelijk ziin om iets voor elkaar te krijgen. maar ook zelfstandig kunnen
handelen. Actoren proberen de medewerking van andere actoren te verkrijgen om hun
doel te bereiken. De relaties tussen de actoren zijn eerder horizontaal dan verticaal; er
kunnen wel actoren zijn met meer macht, maar de relaties binnen het netwerk zijn voor-
al gebaseerd op wederkerigheid en gelijkheid en niet op hierarchie. Ook politieke acto-
ren moeten bereid zijn om concessies te doen.

Interactie vindt plaats op basis van onderhandelingen; elke actor wil iets uit het pro-
ces halen en zal dus moeten geven en nemen. Dit leidt niet altijd tot algehele overeen-

stemming; er wordt vaak geopereerd op basis van globale consensus.
De onderhandelingen tussen de actoren spelen zich niet af in een institutioneel

vacuum, maar in een soort geinstitutionaliseerde setting die meer is dan de som der
delen. Binnen deze setting ontstaan regels, rollen en procedures; er is sprake van nor.

IG              men en waarden. Ook is er sprake van een cognitief element: er ontstaan codes. gedach-
ten en gespecialiseerde kennis. Een dergelijke omgeving leidt tot een gezamenlijk zin-
gevingsaspect: er ontstaan identiteiten, ideologieen en gedeelde verwachtingen en visies
(March en Olsen, I995)·

De heterogene groep actoren is min of meer zelfsturend. ze is niet afhankelijk van
een hierarchische aansturing of onderworpen aan het marktmechanisme. De sturing
gebeurt op basis van de in het netwerk zelf ontwikkelde 'spelregels' en normen die door
onderhandeling tot stand zijn gekomen en die gedurende het proces ook kunnen veran-
deren. Het netwerk houdt de regels zelf in stand door eventueel sancties toe te passen.
Governance netwerken opereren in 'the shadow of hierarchy' en hebben daar zowel de
voor- als de nadelen van (Scharpf, I994, P. 4I). Als de externe sturing te sterk wordt is de
kans groot dat het netwerk door de hierarchische organisatie wordt ingelijfd.

Governance netwerken leveren een bijdrage aan het publiek belang (March. I998)
Publiek belang is een uitdrukking van visies, begrippen, waarden en beleid, gericht op
de samenleving. Actoren in een governance netwerk spelen daardoor een rol bij de poli-
tieke onderhandelingen over het benoemen en oplossen van beleidsproblemen.
Netwerken die geen bijdrage leveren aan het publiek belang worden dus niet als gover-
nance netwerk gezien. Governance netwerken houden zich bezig met politieke sturing
in de publiek/private sfeer. Deze sturing kent meerdere vormen: sommige netwerken
dragen bij aan het formuleren van wetten en regels, andere houden zich bezig met het
opstellen van normen voor producenten en consumenten, het bijeenbrengen van objec-
tieve kennis. het ordenen van de sociale en politieke werkelijkheid voor de media e.d. In
sommige governance netwerken ziin de actoren tamelijk afhankelijk van elkaar bij hun
doen en laten, in andere netwerken kunnen de actoren tamelijk autonoom opereren. De
interactie binnen de verschillende netwerken kan dus behoorlijk verschillen.

Het begrip governance bevat twee verschillende componenten; enerziids kan het
gezien worden als een beschrijvend en analytisch instrument waarmee patronen kunnen
worden blootgelegd in politieke en/of sociale subsystemen. Daarnaast kunnen deze
patronen ook worden gezien als de resultante van het interactieproces en kunnen er nor-
matieve vragen aan gekoppeld worden over de juiste vormen van interactie, de partijen
die erbil betrokken dienen te worden, de spelregels waarop de interactie gebaseerd moet
zijn. Het gaat dan vooral om betekenisgeving.
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Uit empirisch onderzoek blijkt dat bepaalde omstandigheden gunstig zijn voor het
ontstaan van vormen van sociaal-politieke sturing:

-   als bestaande en traditionele structuren van bestuur en instrumentarium gefaald heb-
ben;

-  als er nieuwe terreinen van sociaal-politieke activiteiten ontstaan die nog geen vaste
structuren hebben;

-  als het gaat om zaken die zowel door de overheid als door de samenleving als pro-
bleem worden waargenomen;

-  als er genoeg draagvlak is om synergie te ontwikkelen.

Daarnaast spelen echter subjectieve factoren als wederzijds vertrouwen, bereidheid ver-
antwoordelijkheid te nemen, politieke wil en maatschappelijk draagvlak een belangrijke
rol (Kooiman, I993, P· 25I-259).

Een traditionele wijze van politieke besluitvorming mag dan aan kritiek onderhevig zijn,             I7
een aantal auteurs blijft van mening dat een sterke rol van de overheid gepast is. Nieuwe
maatschappelijke problemen als milieuvervuiling, groeiende criminaliteit, mobiliteits-
problematiek, adequate participatie op internationale economische ontwikkelingen en
revisie van de welvaartsstaat spelen een rol in de discussie government-governance. Deze
problemen vragen om overheidsingrijpen: een terugtredende overheid. privatisering,
deregulering en beperking van overheidsgelden is daarop niet het juiste antwoord.

2.3 Schema versus arena

Veel literatuur over beleid en beleidsprocessen heeft beleidsvoering als onderwerp; ze
omvat theorieen over beleidsprocessen die zich richten op ontwerpprocessen van beleid
en ze zien deze als rationele activiteit, gericht op het bereiken van specifieke uitkomsten.
De aandacht richt zich op de effecten van beleid en op de vraag welke factoren van
invloed zijn op het succes en het falen van beleid (Fenger, 200I, p.IO). Tot aan de zeven-
tiger jaren lag daarbij de nadruk op de analytisch-rationele aspecten van de beleidsvoe-

ring, het 'rationeel-comprehensieve model', met een vertrouwde indeling in een aantal
fasen. Dit model kan worden getypeerd als de klassieke, doel-rationele benadering van
besluitvorming en beleidsvoering. Een besluitvormingsproces wordt in deze benadering
gepresenteerd als een in verschillende fasen uiteenvallend proces dat Van de Donk
(I997) karakteriseert als een schema. een schema voor een optimaal verloop van het pro-
ces dat is gericht op het bereiken van een doelrationele oplossing van een beleidspro-
bleem. waarin verschillende fasen te herkennen zijn:

-  structurering en formulering van een beleidsprobleem;
-  formulering van doelstellingen en randvoorwaarden (criteria);
-  onderzoek en formulering van alternatieve oplossingen;
-  keuze van het optimale beleid door weging van de alternatieven;
-  uitvoering van het gekozen beleid;
-  evaluatie en aanpassing van het beleid.
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Feiteliike beleidsprocessen verlopen vaak anders. Beleidsprocessen blijken complexe
processen te zijn waarin beleidsvoerders te maken krijgen met andere actoren, met ande-
re doelen en met onverwachte omstandigheden waar ze niet op hebben gerekend. Ze
moeten rekening houden met de doelen van anderen, hun eigen ambities biistellen en
water in de wijn doen. Dit soort processen spelen zich af in organisatorische en sociale

systemen, beleidsnetwerken of arena's. Vaak ligt de nadruk in dit soort processen niet
zozeer op het oplossen van een beleidsprobleem alswel op het in stand houden van de
eigen positie van actoren in de beslissingsstructuur.

Sinds de vijftiger jaren valt er over het rationele en gefaseerde model van besluitvor.
ming kritiek te horen (Lindblom. I959; Simon, I957)· Aandachtspunt is dan vaak ofpro-
cessen inderdaad verlopen volgens een tevoren uitgedacht systeem op basis van een pro-
bleem, een doel, hindernissen (andersdenkenden, financiin. tijdgebrek en dergelijke) of
dat er ook andere factoren meespelen. Naast rationele benaderingen ziin er theorieiSn,
zoals bijvoorbeeld de garbage-can theorie, waarbij stromen van problemen, oplossingen,

beslissingskansen en belanghebbenden bestaan. Wanneer deze vier stromen op een
I8 bepaald moment gelijktijdig aanwezig zijn kan er een koppeling tot stand komen

(Cohen, March en Olson, I972) Kingdon verfijnde de garbage-can theorie; koppelingen
ontstaan volgens hem niet puur door toeval, maar ze ontstaan door veranderingen in de
politieke stroom of de probleemstroom. Er moet sprake zijn van een 'policy window' (de
term is ontleend aan de ruimtevaart, waarbij er sprake is van het ultieme moment om de
dampkring te passeren); dit is een unieke kans voor participanten om bepaalde voorstel-
len ofoplossingen voor problemen aan te dragen. Als daarvan niet op het luiste moment

gebruik wordt gemaakt moet er gewacht worden of zich alsnog een volgende kans zal
voordoen (Kingdon. 1984)·

De alternatieve theorieen als kritiek op de analytisch-rationele benadering van
beleidsprocessen worden door van de Donk aangeduid als de arenabenadering van
beleidsprocessen. Hierin draait het niet om 6*n centrale actor, maar er zijn meerdere
actoren betrokken. In de arenabenadering is geen sprake van een rationeel handelende
actor die recht op  zijn  doel afgaat, maar bestaan er verschillende interactieprocessen
naast elkaar in beleidsarena's die op een bepaald moment uitmonden in, al of niet
bedoelde, uitkomsten (van de Donk, I997, P· 9I). Er worden meerdere analyseniveaus
onderscheiden: het individu. de groep, de organisatie en een groep van organisaties.
Hierdoor is er ook aandacht voor de (politieke en/of bestuurlijke) 'omgeving' waarin dit
soort processen zich afspelen; er komt aandacht voor de rol van invloed en macht, con-
flict en communicatie, en de rol van strategisch gedrag.

De aandacht van onderzoekers voor het waarnemen en analyseren van besluitvor-
mingsprocessen is verschoven. De focus ligt nu meer op de strategische doelen en belan-
gen. de hulpbronnen en de patronen van interactie tussen betrokken actoren: het
beleidsnetwerk. Zowel in de Nederlandse als in de buitenlandse beleidswetenschappelij-
ke literatuur neemt het concept 'beleidsnetwerken' een bijna niet meer weg te denken
plaats in. Volgens Koppenjan kan een beleidsnetwerk worden opgevat als

"patronen van interactie tussen wederzijdse ajhankelijke actoren die zich formeren rondom
beleidsproblemen ofbeleidsprogramma's "(1993. p. 19)

De actoren in een beleidsnetwerk strijden niet zozeer voor het bereiken van een optima-
le oplossing van een gegeven beleidsprobleem vanuit een bepaalde optiek, biivoorbeeld
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vanuit economisch oogpunt; zij lijken vooral gericht op het in stand houden van hun
eigen positie in de structuur waarin de beslissingen genomen worden. Het gaat actoren
telkens om het verkrijgen en behouden van macht of invloed en om zaken die wellicht
helemaal niets van doen hebben met het beleidsprobleem waar het op het eerste gezicht
allemaal om te doen lijkt.

"It sometimes happens that political and non-political problems can bg solved together, but ifthis
is not possible, the political problem  must  receive primary attention"  (Diesing.  1992.  p.  228).

De arenabenadering komt voort uit inzichten en opvattingen uit empirisch onderzoek
naar besluitvormingsprocessen, die al voor de Tweede Wereldoorlog beschreven werden,
maar die in de vijftiger iaren vooral in de Amerikaanse politicologische literatuur terug
te vinden zijn. Het dominerende synoptisch-rationele model van beleidsvoering blijkt in
de praktijk niet veel voor te komen; er is geen sprake van een goed geinformeerde
besluitvormer die alle alternatieven naast elkaar legt en daar vervolgens het beste uit
kiest. Het besluitvormingsproces wordt veel meer gekenmerkt door, wat Herring in I950                I9
noemde, de vier I's: Ideas, Institutions. Interests and Individuals. In I959 schreef

Lindblom het artikel 'The Science of"Muddling Through" ', waarin hij concludeert dat
besluitvormers hun besluiten vaak nemen op basis van het incrementele model in plaats
van volgens het rationeel-synoptisch model.

Besluitvorming is steeds vaker een proces waarbij interacties van meerdere actoren
een rol spelen. De reconstructie van een besluitvormingsproces moet zich daarom niet
beperken tot het individu. maar moet worden uitgebreid met een analyse van de groep
en de organisatie van waaruit individuen handelen (van de Donk, I997, P· 93-95)· Met
de verandering van het niveau en het perspectief van het empirisch onderzoek van
beleidsprocessen kwam de theorie-ontwikkeling van de arenabenadering op gang. De rol
van de politiek is in de arenabenadering anders gekleurd.

"Politics  must be understood through reason,  yet  it  is  not in reason  that it jinds its model  C...)
Politics is an art and not a science. and what it requiresjor its mastery is not the rationality of
the engineer but the wisdom and the moral strength  of the statesman" schre€f Morgenthau
(1946, p. 10).

Volgens van de Donk gaat het bij de arenabenadering niet zozeer om een rationele pro-
bleemoplossing, maar veel meer om positiespel, machtsverhoudingen en het hanteren
van spelregels om die machtsverhoudingen te handhaven. dan wel te optimaliseren. Bij
de actoren in een beleidsarena is sprake van strategie; de politieke afwegingen zijn
belangrijker dan de economische of sociale. Politieke doelstellingen hebben een eigen
rol in processen van beleidsontwikkeling. Ze kunnen een ideologische oorsprong heb-
ben of voortkomen uit persoonlijke belangen van politici (p. 98). Volgens House is de
essentie van de politieke doelstellingen:

"Can I get away with it?;  Will this policy make me look good (better) 7; Will adoption of this
policy put myjob in jeopardy?; lfyes,  will it nonetheless improve my chancesfor a betterjob
elsewhere?" (House, 1982, p. 168)

Voor de beschrijving en analyse van beleidsprocessen in een beleidsarena kan worden
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teruggegrepen op een drietal kerndimensies waarmee structuur en verloop van een pro-
ces kunnen worden begrepen: de strategische doelen van de actoren in het netwerk, de
mate van (on)afhankelijkheid van de actoren die betrokken zijn en de wijze waarop er in
het proces van doelrealisatie met elkaar wordt omgegaan.

Het ligt voor de hand dat er dynamische, logische en empirische samenhangen tus-
sen deze drie kerndimensies te onderkennen zijn. In een beleidsarena waarin er tussen
de betrokken actoren een hoge mate van duurzame divergentie van doelstellingen
bestaat, en deze actoren voor de realisatie van die belangen, gezien de verdeling van de
daarvoor onmisbare hulpbronnen, onafhankelijk van anderen zijn zullen de interactie-
patronen waarschijnlijk minder door samenwerking, maar veeleer door conflicten wor-
den gekenmerkt. Dat hoeft echter niet het geval te zijn.

Ook kan worden verondersteld dat een actor zich door doelstellend gedrag - bewust
of onbewust - de facto minder onafhankelijk kan maken, doordat doelstellingen worden
geformuleerd waarvan duidelijk is dat ze niet zonder hulpmiddelen van anderen zullen
kunnen worden gerealiseerd. De precieze samenhang tussen deze dimensies zal voor elk

20 beleidsnetwerk en -proces, afgezien van de eerdere interacties in het netwerk, waar-

schijnlijk ook afhankelijk ziin van de aard van de relevante omgeving, van andere pro-
cessen in de omgeving en. niet te vergeten, de aard of het type van het betreffende
beleidsprobleem of -programma.

2.4 Reconstructie van beleidsprocessen

Ook Teisman (1992 en 1995) hanteert het begrip beleidsarena. Hij ziet besluitvor-
mingsprocessen als een samenspel van relevante actoren, die ieder 'per ronde' relevante

beslissingen nemen. Via een reeks van besluitvormingsrondes knygt het proces vorm.
Teisman onderscheidt drie conceptuele perspectieven om besluitvorming te onderzoe-
ken en te reconstrueren:

-   Besluitvorming is gericht op het tot stand brengen van een centraal besluit. Inzet van
het onderzoek is dit besluit op te sporen en het proces te beschrijven. Hiervoor is het
fasenmodel geschikt; het gaat uit van een ideaaltype, waarbij er sprake is van een volg-
tiidelijk proces van het constateren van een probleem. de analyse ervan, het in beeld

brengen van betrokkenen, het maken van een plan van aanpak en het werken naar
een oplossing. In de praktijk verlopen processen zelden volgens dit model. Teisman
noemt dit het fasenmodel.

-  Besluitvorming komt tot stand in wisselwerking tussen drie parallelle stromen van
problemen, oplossingen en participanten in een politiek proces. Deze stromen
bestaan naast elkaar en interfereren met elkaar; er is geen sprake van volgtijdeliik-
heid. Als er zich tegelijkertijd een probleem, een oplossing en een groep belangheb-
benden aandienen kan dat tot beleidswijzigingen leiden. Alhoewel de stromen niet
helemaal los van elkaar staan kunnen ze als onafhankelijk van het systeem worden
gezien. Problemen, oplossingen, beslissers en keuzemogelijkheden ziin aan elkaar
gebonden door de tiid waarop ze verschijnen en verdwiinen en hun belemmeringen
om bij het probleem in de buurt te komen. Bij het ontbreken van belemmeringen in
het proces worden oplossingen aan problemen gekoppeld en beslissers aan keuzes.
voornameliik doordat ze simultaan op het toneel verschijnen.
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"Actoren met oplossingen in de beleidsstroom zoeken problemen en politieke steun. Politici
zoeken oplossingen en problemen waarmee zil kunnen scoren. Majeure beleidswijzigingen
treden op zodra de drie stromen (toevalligenvijs) gekoppeld raken" (Teisman 1995· P·39)

De centrale vraag is hoe de koppelingen tot stand komen. Dit 'stromenmodel' is een
verfijning van de 'garbage-can' theorie van Cohen. March en Olsen. die als reactie op
het fasenmodel is ontwikkeld.

-  In het rondenmodel van Teisman is besluitvorming een cumulatie van elkaar bein-
vloedende beslissingen, genomen door verschillende partijen. Het rondenmodel stelt
de actoren centraal. Besluitvorming wordt in het rondenmodel gedefinieerd als een
reeks beslissingen van verschillende actoren. Het begin en eindpunt van een bepaal-
de periode worden vastgesteld aan de hand van de meest cruciale beslissingen in het
totale besluitvormingsproces. Ze zijn het referentiepunt voor het gedrag van de
betrokkenen. Tussen twee cruciale beslissingen spelen de betrokken partijen een
besluitvormingsspel (Teisman, I995, P· 44-45)· Om het proces inzichteliik te maken
is het van belang welke deelnemers in welke fase actief zijn en in welke rol. 2I

In tegenstelling tot het stromenmodel, waarbij het gaat om 'objectieve kenmerken'
van de actoren, de problemen en oplossingen gaat het in het rondenmodel om de
werkelijkheid in de perceptie van de deelnemers.

Voor de reconstructie van het NUBS-proces is gekozen voor het rondenmodel uit de
reconstructietheorieen van Teisman. Het rondenmodel sluit miins inziens het best bil
dit onderzoek aan. Weliswaar zou ook het aanwijzen van verschillende fasen in het pro-
ces te verantwoorden zijn, maar de besluitvorming in het NUBS-proces was absoluut
niet gericht op het nemen van een centraal besluit, maar op de ontwikkeling van een
werkbare verstandhouding. Ook het stromenmodel. waarbii problemen, oplossingen en
belanghebbenden tegelijkertijd op het toneel verschijnen is verdedigbaar, maar het
tegenargument is dat problemen en oplossingen daarvoor pas tiidens de verschillende
ronden van het proces werden gedefinieerd.

Het rondenmodel biedt de mogelijkheid de gebeurtenissen van het NUBS-proces te
zien als een soort spel met verschillende rondes waarbij de inzet van het spel per ronde
verschillend is, waarin telkens bepaalde actoren/spelers een leidende rol spelen, waarin
per ronde andere spelregels heersen en iedere ronde andere winnaars heeft. De spelme-
tafoor van van Twist biedt een aanvulling bij de verklaring van het handelen van de bii
het proces betrokken 'spelers'. Hier gaat het om bestuurders van de steden en de pro-
vincie, ambtenaren van de werkvloer en de ambtelijke top, maatschappelijke organisaties
en groeperingen, individuen of combinaties daarvan.

Het verloop van besluitvormingsprocessen wordt door een aantal factoren bepaald: de
inhoud van het strildpunt. de institutionele context waarin het is gesitueerd. de structuur
van de besluitvormingsarena. de voorkeuren en percepties van de partijen en de strate-
gieen die ze hanteren. Om deze variabelen recht te doen is een case study een goede
methode: ze is er op gericht complexe verschijnselen in hun natuurlijke omgeving te
onderzoeken.

Teisman ziet in het rondenmodel het besluitvormingsproces als een spel dat uit ver-
schillende rondes bestaat. Het beginpunt van een ronde is meestal een besluit tot een
bepaalde actie, er zijn een aantal spelers betrokken in verschillende rollen en elke ronde
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heeft een duidelijk besluit, er zijn winnaars en verliezers; die kunnen per ronde ver-
schillen. In het rondenmodel van Teisman hebben de actoren een centrale plaats in de
analyse. Dit model gaat ervan uit dat de definitie die betrokken partijen van de werke-

lijkheid hebben een belangrilke basis is voor de verklaring van de besluitvorming, veel
meer dan de 'objectieve' werkelijkheid kan doen.

Verder gaat men in het rondenmodel ervan uit dat doelen en oplossingen niet aan
slechts 66n actor (de beleidsbepaler) en aan slechts 66n moment (het besluit) zijn gebon-
den. 'De' beleidsbepaler en 'het' besluit bestaan niet in het rondenmodel. Besluitvor-
ming wordt in dit model gezien als een reeks van beslissingen, genomen door verschil-
lende actoren. Om inzicht te krijgen in de besluitvorming moet in kaart gebracht worden
welke deelnemers op welke momenten actief zijn en in welke rol. Actoren kunnen aan
verschillende ronden in verschillende rollen deelnemen.

Teisman is niet zozeer op zoek naar wetmatigheden om uitkomsten van besluitvor-
mingsprocessen te kunnen voorspellen, maar om een systematische en plausibele recon-
structie en verklaring van de loop van de gebeurtenissen in elke situatie afzonderlijk te

22 vinden. Van belang is om. naast high politics, aandacht te schenken aan low en middle

politics op maatschappelijk en ambtelijk niveau, die aan de high politics voorafgaan en
er voortdurend mee verweven zijn. In het rondenmodel van Teisman hebben de actoren
verschillende rollen. Er is altijd sprake van een actor die iets wil en daarnaar handelt, de
initiator. Omdat deze vaak niet over alle middelen beschikt heeft hij steun nodig van sup-
porters. Deze bevinden zich onder degenen die ook baat zouden hebben bij een bepaal-
de besluitvorming. Potentiele supporters zijn zich daar al van bewust of kunnen door de
initiator daarvan bewust gemaakt worden, Er zijn ook actoren die geen direct belang bil
besluitvorming hebben, maar wel over middelen beschikken die nodig zijn voor de
besluitvorming. Het is van belang hun steun te verwerven. Het zijn de aanpassers.
Actoren die nadelen van het besluit verwachten vormen de critici. Omdat er voortgang
in de besluitvorming moet zitten moeten er op bepaalde momenten bindende beslissin-
gen worden genomen. Het zijn de selectoren die deze rol vervullen (degenen die het
algemeen belang dienen, voorzover dat binnen hun jurisdictie valt). De initiator hoeft
niet per definitie degene te ziin die voor het uitvoerende werk zorgt. Daarvoor kan hij
anderen inzetten, de intermediairs. Eventueel kan een beroep gedaan worden op een
makelaar, iemand die bii alle actoren gezag heeft en conflicten kan helpen oplossen.
Vaak kunnen geschillen zonder makelaar worden opgelost. Bij problemen speelt de
makelaar een belangriike rol als consensusvormer. Als de wil tot samenwerking door
conflicten echter verstoord is, is er behoefte aan een arbiter, een derde partij met een wet-
telijke status die echter geen actor is in het spel. Verder kunnen er actoren in het spel
zijn die zelf geen betrokkenheid hebben, geen doelen nastreven, maar door specifieke
kennis een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming. Dit zijn de facilitators.
Teisman onderscheidt ook nog een tribune met toeschouwers die waarnemen dat er een
spel gaande is, maar er geen deel van uitmaken.

De wisselwerking tussen de verschillende actoren bepaalt het resultaat van de besluit-
vorming. Toepassing van het rondenmodel levert een beeld op van besluitvorming waar-
bij vooral het vermogen van de verschillende partijen om de afhankelijkheid van ande-
ren hanteerbaar te maken scherp naar voren komt. De theorievorming richt zich op
strategisch gedrag en interactie.

Vaak wordt bij beschrijving van een besluitvormingsproces de vraag gesteld hoe de
besluitvorming kan worden verbeterd. Vanuit het rondenmodel wordt gesteld dat
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samenleving en overheid beide sterk gefragmenteerd zijn. De verschillende onderdelen
van de overheid streven diverse doelen na. De kwaliteit van de publieke besluitvorming
zal toenemen wanneer de verschillende partilen er beter in slagen om bij het nemen van
beslissingen niet alleen kennis te nemen van beslissingen van anderen in het verleden
en te anticiperen op hun toekomstige beslissingen. maar ook verschillende beslissingen
die gelijktijdig door verschillende partijen genomen worden op elkaar af te stemmen. De
verbetering moet in deze visie gezocht worden in het bevorderen van leerprocessen in de
relaties tussen de verschillende partijen. Die moeten ertoe leiden dat er een situatie ont-
staat waarin het produkt van hun onderlinge contacten uiteindelijk 'rijker' en wederzijds
bevredigender is dan zonder de beoogde interventies het geval geweest zou zijn
(Teisman G., I995, P· 53 en 54)

Het analyseren van strategisch gedrag geeft veel meer inzicht in complexe besluit-
vorming dan het analyseren van instrumenteel gedrag. Het is moeilijk om aan te geven

wat goede en slechte beslissingen zijn. Daarom kiest Teisman voor het criterium ge-
meenschappelijk belang. Dit begrip brengt de a priori doelen van initiatiefnemers en de
tiidens de besluitvorming gevormde doelen van andere betrokkenen samen. Gemeen-         23
schappelijk belang wordt beoordeeld door middel van de criteria effectiviteit, democra-
tisch gehalte en efficiency. Met effectiviteit bedoelt Teisman de mate waarin besluitvor-
ming bevredigende resultaten oplevert, ongeacht of deze vooraf zijn nagestreefd of
tijdens het proces zijn ontdekt. Onder democratisch gehalte verstaat hij de feitelijke
invloed van actoren op beleid. Ook de rol van niet-politiek gekozen actoren is van belang
en de speelruimte die de politiek hen biedt. Efficiency is het slagvaardig handelen van de
actoren, te beoordelen in het kader van bevredigende resultaten. De kern ligt in het toe-
passen van hulpmiddelen om blokkades van de doorgaande interactie op te heffen. Het
versterken van de interactie staat centraal.

Een adequaat rollenspel is van belang. Vrijwel alle actoren neigen ertoe zichzelf als
spin in het web te zien. Zowel de speelruimte van actoren op de werkvloer, als die van
toeschouwers, scheidsrechters of selectoren om te stimuleren. intervenieren of te selec-
teren is nodig om tot bevredigende resultaten te komen.

2·5 Een open versus een gesloten benadering

Naar aanleiding van de kritiek op de klassieke doel-rationele benadering van besluitvor-
ming en beleidsvoering zijn er alternatieve theorieen ontwikkeld, die door Van de Donk
ziin aangeduid als de arenabenadering. Een besluitvormingsproces waarin interacties
tussen meerdere actoren een rol spelen heeft gevolgen voor de wijze van beleidsontwik-
keling. De keuze voor zo'n open benadering vraagt om nadere overwegingen.
Esselbrugge (2003) deed empirisch onderzoek naar de betekenis van de open en geslo-

ten wiize van beleidsontwikkeling voor de besluitvorming en constateert op basis van
drie empirische cases dat zowel openheid als geslotenheid een impact hebben op de
inhoud en voortgang van processen. Ze ziet openheid en geslotenheid als een dilemma
in besluitvorming en niet als een keuzemogelijkheid. Dat wil overigens niet zeggen dat
een besluitvormingsproces zonder externe betrokkenheid per definitie slecht is. Er ziin
voor- en nadelen aan te wi izen van openheid 6n geslotenheid en er is tussen die twee een
voortdurende spanning; daarom is een belangriike vraag: op w6lk moment moet er voor
wdt gekozen wordenP Besluitvormingsprocessen ziin vaak complexe. dynamische pro-
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cessen waarvan het begin en eind soms moeilijk zijn aan te geven en waar vaak meer-
dere problemen tegelijk spelen. Actoren hebben verschillende waarden en normen en
proberen door strategisch gedrag elkaar te beinvloeden. Onderlinge afstemming is van
groot belang, als dit niet lukt wordt het interactieproces geblokkeerd.

"Niet het aantal problemen, oplossingen ofactoren brengen besluitvormers in moeilqkheden,
maar de manier waarop deze door de betrokkenen worden waargenomen en geformuleerd"
(Esselbrugge. 2003· P· 24)

Het ideaaltypisch dilemma wordt als volgt gepresenteerd:

Pro Open benadering Gesloten benadering

Breidt het aantal deelnemers uit. dit Vergroot de snelheid in de besluit-
komt de kwaliteit en draagvlak van vorming binnen de participerende

24                        besluitvorming ten goede. groep.

Contra Zorgt voor veel en continu wijzigen Genereert verzet buiten de participe-
van plannen waardoor de besluitvor- rende groep waardoor de besluitvor-
ming stroperig verloopt. ming verzandt zodra deze 'buiten-

staanders' alsnog het proces
binnendringen.

(Esselbrugge. 2003· P. 169)

Haar conclusie is dat voor beide vormen van aanpak iets te zeggen valt en dat een keuze
vooral contextgebonden is. Voor openheid kan vanuit verschillende overwegingen wor-
den gekozen: als instrument voor draagvlakvergroting en versnelling van het proces (een
soort managementtruc), als middel om de kwaliteit van het beleid te vergroten. omdat de
overheid alleen niet alle kennis en wijsheid in pacht heeft of vanuit ideologische over-
wegingen die gericht zijn op het vergroten van de democratie. De voorkeur voor geslo-
tenheid komt voort uit de gedachte dat geslotenheid een beter doordacht plan kan ople-
veren met minder compromissen en daardoor van hogere kwaliteit, dat er meer snelheid
gemaakt kan worden of dat geslotenheid het primaat van het gekozen bestuur meer recht
doet. Esselbrugge wijst erop dat besluitvorming zowel openheid als geslotenheid tegelij-
kertild kent. Een besluitvormingsproces dient daarom te worden toegesneden op een
combinatie van zowel openheid als geslotenheid. De acceptatie dat er binnen processen
behoefte is aan zowel geslotenheid en openheid, en het goed managen van deze span-
ning, kan volgens haar een belangrijke toegevoegde waarde hebben voor besluitvor-
mingsprocessen.

"De kunst is om strategiein waarin de keuze(n) tussen openheid en geslotenheid centraal staan
om te buigen in de richting van de vraag.· 'hoe is besluitvorming te managen, zodanig dat zowel

"de    voordelen van openheid    als de voordelen van geslotenheid worden gewaarborgd?
(Esselbrugge, 2003· P· 200).

Gesloten besluitvormingsprocessen vinden vaak plaats in een hierarchische omgeving,
open processen in netwerken. Besluitvorming in een hierarchie en in een netwerk ver-
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lopen verschillend. In een hierarchische structuur wordt een probleem gesignaleerd, via
verschillende fasen wordt naar een oplossing gezocht, er komt een besluitvormingspro-
ces tot stand en er is een duidelijke relatie tussen probleem en oplossing. In netwerken
verloopt de besluitvorming veel grilliger: de problematiek wordt door de verschillende
actoren verschillend beoordeeld, er ziin tegenstrijdige belangen. inzet is vooral het bin-
nenhalen van de eigen winst, er wordt strategisch geopereerd en er is geen duidelijk
begin en eind aan het besluitvormingsproces. De Bruiin en ten Heuvelhofmaken de vol-
gende vergelijking:

Hierarchie Netwerk

Regelmatig en volgtijdelijk Onregelmatig en geen duidelijke
opeenvolging van deelactiviteiten

Fasen Ronden

Actoren zijn stabiel, gedragen zich loyaal Actoren treden in en uit, gedragen zich                25
en zijn betrokken bij de probleem- strategisch; bij probleemformulering zijn
formulering en de keuze van een er vaak winnaars en verliezers
oplossing

Duidelijk begin- en eindpunt Geen geisoleerd begin- en eindpunt
Inhoud probleem stabiel Inhoud probleem verschuift

Probleem A oplossing Oplossing <-> probleem

Vergelilking besluitvorming in hitrarchie en netwerk (De Bruijn en ten Heuvelhof, 1999 , P.45)

In een netwerkbenadering ligt het accent meer op het proces van de besluitvorming dan
op de oplossing zelf. Actoren beoordelen het succes van een besluitvormingsproces aan
de hand van hun eigen tevredenheid over de uitkomsten. Omdat deelnemers aan het net-
werk van elkaar afhankelijk zijn is het onderhouden van goede relaties met andere deel-
nemers van groot belang om verbonden te kunnen sluiten waarin beider belangen tot
hun recht kunnen komen. Er is sprake van een voortdurend proces van geven en nemen.
De procesgang in een hierarchische organisatie en in een netwerk is fundamenteel ver-
schillend: de eerste zal in een rationele lijn lopen van probleem naar oplossing, terwijl in
een netwerk de definiering van zowel probleem als oplossing al onderdeel van de besluit-
vorming zal zijn. Het regisseren van een besluitvormingsproces in een netwerk vraagt
specifieke vaardigheden.

Vanuit een rationele optiek lijkt een netwerkbenadering op een deviante vorm van
besluitvorming, die noodzakelijkerwijs getolereerd moet worden omwille van het
bestaan van een sterke netwerkstructuur. De Bruijn en ten Heuvelhof ziin het met deze
opvatting pertinent oneens. Volgens hen gaat een netwerkbenadering uit van de gedach-
te dat iedere partij in een netwerk een eigen perspectiefop de werkelijkheid heeft en dus
ook gerechtvaardigde belangen heeft. Deze belangen worden gerespecteerd en iedere
partij is in de gelegenheid de eigen belangen in te brengen in de besluitvorming. Partijen
mogen zich hierbij strategisch gedragen, zolang ze zich maar aan de spelregels houden.
Deze spelregels zijn altijd gericht op samenwerking, waardoor het strategisch gedrag van
de partijen in het netwerk gematigd wordt. Door onderhandelingen komt een besluit tot



Bestuurskunst als 'blik'opener?

stand, dat op voldoende steun van de betrokken partijen kan rekenen. Besluitvorming in
netwerken benadert volgens de Bruijn en ten Heuvelhof zo het democratisch ideaal: er
is sprake van pluraliteit, er komt een besluit tot stand waarin de varieteit aan definities
van problemen en oplossingen zich weerspiegelt en dit besluit heeft voldoende draagvlak
(De Bruijn en ten Heuvelhof, I999, p. 2IO).

2.6 Procesontwerp

Besluitvormingsprocessen spelen zich tegenwoordig vaak af in netwerken in plaats van
in een hierarchische organisatie: netwerken dwingen tot een procesmatige benadering
van besluitvorming. Partijen in netwerken gedragen zich vaak strategisch: ze stellen hun
gedrag en hun omgang met anderen in dienst van de optimale behartiging van hun
eigen belangen, ze zijn vaag en houden informatie achter, ze sluiten coalities enz.
Wanneer een activiteit niet statisch is maar dynamisch, is procesmanagement gewenst.

26         De dynamiek kan interne en externe oorzaken hebben. Een interne oorzaak is bijvoor-
beeld dat iets begint als een project, maar dat de project-eigenaar onderweg ontdekt dat
het probleem complexer is dan hij had gedacht en dat uit het ene probleem het andere
voortvloeit. Een externe oorzaak is dat steeds meer andere partijen invloed gaan uitoefe-
nen op het project.

Voor het ontwikkelen van interactiefbeleid is een hierarchische organisatievorm vaak
niet geschikt. Volgens Singeling blijkt in de praktiik dat het creeren van een organisatie-
vorm, die naast de reguliere werkorganisatie (gericht op de uitvoering van het primaire
proces) in staat is een eigen tempo. deelnemers, werkwijze en methodiek te kiezen. de
ideale omgeving vormt voor interactieve beleidsontwikkeling. Geen projectorganisatie,
maar een soort ontwikkelingsorganisatie, gericht op de relatie klant-organisatie en de
daarmee samenhangende werkprocessen, die ook kan zorgdragen voor een olievlekwer-
king. Deze ontwikkelingsorganisatie moet zich richten op het ontwikkelen of naar boven
halen van visies, het ontwikkelen van netwerken en het ontwikkelen van een systema-
tiek. Daarnaast moet er voor worden gezorgd dat er zogenaamde proceseigenaren komen
(Singeling, 1999, p. 62)

Als voor een interactief proces is gekozen dient er aan verschillende voorwaarden te
zijn voldaan om het proces te kunnen laten slagen. Er moet allereerst sprake zijn van
wederzijdse openheid door zowel het bestuur als de externe participanten. Beslissingen
mogen nog niet vastliggen, zodat inbreng van anderen mogelijk is. Ook participanten
moeten zich realiseren dat er in een interactief proces sprake is van geven en nemen  en
dat ze bereid moeten zijn hun invloed te delen met anderen.

Een andere voorwaarde voor een succesvol interactief proces is duidelijkheid over de
rol en inbreng van de verschillende participanten. Vooraf moet duidelijk ziin wat men
van elkaar kan verwachten. Een bestuur moet met 66n gezicht naar buiten treden en er
mag geen sprake ziin van een verborgen agenda. Ook dient interactieve beleidsontwik-
keling een meerwaarde te hebben in de vorm van meer inzicht en kennis. breder draag-
vlak. betere relaties en eigen beleidsinspanningen. Verder moet er sprake zijn van een
constructieve relatie tussen het bestuur en de externe partijen. Dat wil niet zeggen dat er
geen belangentegenstellingen mogen zijn, maar de bereidheid moet er ziin om tot een
gezamenlijke oplossing te komen, ook als dit inhoudt dat niet alle verlangens worden
binnengehaald. Vanuit de culturele optiek moet er een gezamenlijke betekenisgeving
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zijn, dat wil zeggen dat er min of meer dezelfde opvattingen moeten zijn over de onder-
liggende problematiek, de organisatie van de samenwerking, gemeenschappeliike nor-
men en waarden, gedragscodes en spelregels, zodat er sprake is van een werkbare situ-
atie. Ook moet de problematiek zich voor een open proces lenen. Er moet geen sprake
zijn van grote urgentie, waardoor de tijd ontbreekt om eerst te praten en dan te hande-
len. Het probleem moet buiten het bestuurlijk circuit de aandacht hebben, hanteerbaar
ziin en de oplossing moet niet al bij voorbaat vastliggen. De problematiek moet zich
ervoor lenen om in de openbaarheid behandeld te worden. Interactief beleid vraagt meer
menskracht, organisatietalent en geld; voldoende personele capaciteit en hulpmiddelen
moeten daarom beschikbaar zijn (Prapper en Steenbeek, I999 p.35-46).

De  rol van de bestuurder is van groot belang  in een interactief proces.  Deze  moet in
staat ziin om zijn eigen ontwikkelingsorganisatie vorm te geven en aan te sturen.

Dus vaker weg uit de vergadercultuur, het voorberciden van stukken, opdrachten given, bran-
den blussen en contacten onderhouden met de diverse machtsnetwerken binnen en buiten de
organisatie. Alhoewel externefactoren vaak de aanleiding vormen voor een verandering van het                  27

beleidsproces moet de bestuurder ook worden geraakt, gernspireerd. Er moet dus in z(in directe
omgeving een situatie worden gecreterd die leidt tot impulsen tot verandering" (Singeling, 1999
p. 63)

Communicatie met de overige politieke organen: gemeenteraad, college van B&W, eigen
achterban, fracties enzovoort is een belangrijk aandachtspunt voor de verantwoordelijke
bestuurder. Daarnaast moet de raad bereid zijn op hoofdlijnen te sturen. Aan het begin
van het proces moeten de randvoorwaarden worden vastgesteld (en eventueel de mate
van interactie). De raad moet ook bereid ziin met 'halffabrikaten' in het besluitvor-
mingsproces te werken, maar moet ook een herkenbare rol kunnen krijgen in het pro-
ces.

Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een proces is een goed procesont-
werp: alle partijen moeten het gevoel hebben dat het procesontwerp alle kansen biedt om
recht te doen aan hun belangen. Vaak is het procesontwerp al een proces op zichzelf.
Procesmanagement is niet een instrument dat naar believen kan worden ingezet, in de
besluitvorming moet eerst momentum ontstaan voor procesmanagement. Er moet een
sense of urgency ziin: partijen moeten ervan overtuigd zijn dat er een probleem ligt dat
alleen door samenwerking kan worden opgelost. Procesontwerp is meer dan een kunde,
het is een kunst.

"De procesarchitea moet oog hebben voor de elegantie van procisarrangementen, hg moet

gevoel hebben voor bestuurliike verhoudingen, weet hebben van bestuurl(ike mores, van de 'bur-

den ofthepast' van personen en karakters. Hiernaast zgn een grote taalvaardigheid en een sterk
ontwikkeld conceptueel vermogen onontbeerlijk om tot een bestuurtijk gedragen procesontwerp
te komen" (de Bmijn. ten Heuvelhofen in 't Veld 2002, p. 72)

Als alle risico's die een interactieve aanpak met zich meebrengt tot een minimum ziin
beperkt wil dat nog niet zeggen dat een proces zal slagen. Het is telkens weer een zoek-
tocht om de juiste mensen. de juiste ideeen en de juiste oplossingen op het iuiste tijd.
stip bij elkaar te brengen. Toeval en goed geluk spelen in een interactief project geen
onbelangrijke rol.
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2.7 Interactieve beleidsontwikkeling

Economische malaise, toenemende afhankelijkheid van marktpartijen, mondigheid van
burgers, globalisering, specialisatie en toenemende complexiteit van de samenleving
hebben ertoe geleid dat de overheid zich op haar positie beraadt. Door de groei van
afhankelijkheidsketens, fragmentarisering en individualisering kwam de verzorgings-
staat onder druk van de marktwerking: het Rijnlands model, met een relatieve nadruk op
overheidsoptreden, verschuift steeds meer in de richting van het Angelsaksisch model,
waarbij het accent meer ligt op de markt en het eigen initiatiefvan de burgers. Het ada-
gium van de tachtiger jaren is de terugtredende overheid; er wordt gezocht naar een
nieuwe balans tussen overheid en particulier initiatief. Het zoeken van oplossingen in de
vergroting van de marktwerking ten koste van maatschappelijke samenhang leidt echter
ook tot kritiek: 'verlies van maatschappelijk draagvlak' en 'aantasting van verworven
rechten'. De crisis van de verzorgingsstaat tast het vertrouwen in de politiek aan en leidt
tot vermindering van draagvlak (Wesseling en Otto, I997)· Voor politici. bestuurders en

28 uitvoerders ontstaan risicovolle arena's. Dit vraagt om een andere benadering van
beleidsproblemen. De overheid is niet langer de 'focal organisation' van waaruit de
besluitvorming plaatsvindt; om politieke steun en draagvlak te verwerven moet er reke-
ning worden gehouden met andere belanghebbenden.

In recente bestuurskundige studies naar de besluitvorming op het gebied van infrast·
ructuur en ruimtelijke ordening komt het beeld naar voren van een overheid die vaker
andere partijen bij beleidsontwikkeling betrekt. Ze is slechts 66n van de vele bij besluit-
vorming betrokken partijen en niet (meer) de centrale, sturende actor. Door serieus reke-
ning te houden met de visies van belanghebbenden kunnen evenwichtiger plannen wor-
den gemaakt en kunnen vertragingen tijdens de inspraakprocedure worden voorkomen
(Teisman, I992; Huigen, Frissen en Tops, I993; De Bruiin en Ten Heuvelhof,
I995/I999).

De rollen en functies van het openbaar bestuur in relatie tot andere actoren in de
samenleving zijn veranderd. Godfroy (1993) signaleert drie verklaringen. Allereerst zijn
veel beleidsterreinen zo complex geworden dat professionals betrokken worden bij
besturingsvraagstukken of vanuit hun specialisme betrokkenheid daimen. Daarnaast is
de vervlechting tussen verschillende beleidsvelden en maatschappelijke problematiek
zodanig dat actoren uit verschillende terreinen bij beleidsvorming en/of -uitvoering
betrokken moeten worden. Deze betrokkenheid geldt enerzijds hun expertise (techni-
sche rationaliteit) en anderzijds de belangen die voor hen op het spel staan (politieke
rationaliteit). Een derde verklaring vindt Godfroy in

"het algemene proces van erosie van de besturende rol en positie van de overheid in de samen-
leving. De overheid als rationele en centmal sturende aaor loopt vaak tegen de grenzen van
haar besturend vermogen op, hetgeen haar dwingt haar bestuurtijke ambities te beperken. De
overheid treedt  selectief terug.  Dit  komt  in meer concrete  zin tot uitdrukking in processen  van
deregulering, decentralisatie en privatisering van overheidstaken " (God#oy.  1993. P· 34)·

Een netwerkbenadering kan dan een alternatief zijn voor hierarchische sturing, maar is
het niet per definitie. Als de overheid als sturende actor een netwerkbenadering hanteert
als 'gereedschapskist' om haar problemen beheersbaar te houden is er nog steeds spra-
ke van een hierarchische en instrumentalistische benadering.
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Gray (I998) geeft voorbeelden van situaties die om een multipartijensamenwerking vra-
gen. Dit is vooral aan de orde als:

-   de problemen vaag gedefinieerd zijn ofer onenigheid is over hoe de problemen gede-
finieerd zouden moeten worden;

- verschillende partijen een belang hebben bij het oplossen van het probleem en inter-
dependent zijn;

-    de 'stakeholders' onvoldoende vooraf geidentificeerd of georganiseerd zijn;
-   de aan betrokkenen ter beschikking staande macht- en/of hulpbronnen (waaronder

de beschikbaarheid van kennis en expertise) onevenredig verdeeld zijn;
-   de problemen gekenmerkt worden door technische complexiteit en onzekerheid;
-   er verschillende (rivaliserende ofconflicterende) perspectieven op het probleem of de

probleemkluwen bestaan;
-  incrementele en unilaterale pogingen om met de problemen om te gaan resulteren

in suboptimale oplossingen;
- bestaande manieren om de problemen aan te pakken niet succesvol zijn gebleken.              29

Volgens van Woerkum en Aarts komt de behoefte van burgers om mee te willen praten
over belangrijke beslissingen voort uit de complexiteit en onvoorspelbaarheid in het
maatschappelijk gebeuren. Door de toename van kennis op velerlei gebied wil men over-
al een verklaring voor hebben. Toeval wordt niet meer geaccepteerd, men wil aanwijsba-
re oorzaken en verklaringen om zich tegen de toekomst te kunnen wapenen (van
Woerkum en Aarts, 2002, p. I7) Het oplossingsgericht doel-middel denken is in zo'n
omgeving van beperkte waarde; diversiteit, flexibiliteit, deregulering en decentralisering
is daarin meer op zijn plaats. Van Woerkom signaleert een nieuwe beleidscultuur die
daarop inspeelt en recht doet aan het naast elkaar laten bestaan van mogelijkheden en
oplossingen: de waarde van het verschil. Deze nieuwe beleidscultuur kenmerkt zich door
het waarderen van verschillen, afhankeliik van plaats en situatie, de 'embeddedness' of
contextualiteit. In deze beleidscultuur wordt anders omgegaan met planning. Als de
wereld inderdaad zo complex, onvoorspelbaar en dynamisch is hebben plannen niet
zoveel waarde. Visies of orientaties, die meerdere oplossingen mogelijk maken ziin dan
interessanter.

Ook speelt de procesmatige kant een veel grotere rol. Er wordt gebruik gemaakt van
netwerken van belanghebbende actoren, er wordt geinvesteerd in het wekken van ver-
trouwen. Deze netwerken kunnen vaak flexibeler inspringen op ontwikkelingen in de
omgeving.

"De lokalisering en contextualiteit van beleid, het andere planningsdenken en het netwerkidee
hebben met elkaargeman dat verschillen meer op de voorgrond komen.  Dit is dan ook de meest

in het oog lopende reactie op de geconstateerde complexiteit: het benutten van diversiteit, zowel
om daarmee het Mjzondere van un situatie recht te doen als beter opgewassen te zO'n tegen de
grillen van de tockomst" (van Woerkum en Aarts. 2002, p. 19-20).

Hendriks en Tops ervaren dat in een aantal gevallen burgers en bestuurders door een
interactieve werkwijze daadwerkelijk dichter bij elkaar worden gebracht, maar dat in
andere gevallen juist het tegenovergestelde gebeurt.
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"Het hee# Er alle schijn van dat de 'Cruifdoaring' - 'elk naded heb z(in voordeel' - ook hier
opgaat. Besteedt men extra aandacht aan de interaaieve dooHichting van verschillende beleids-
opties dan komt dat de kwaliteit van de uiteindel(ike keuze wellicht ten goede. maar de strope-

righeid van het besluitvormingsproces wordt er mogelijk door gevoed. Laat men elementen van
consumentendemocratic toe dan neemt de klanttevredenheid wellicht toe, maar de ajivegings-
en integrati«unctie van de politiek en het primaat van de representatieve democratie komen er
mogglijk ook door onder druk te staan"  (Hendriks en Tops,  2001b, pag.  111).

De toepassing van interactieve beleidsvorming is inderdaad niet onomstreden.
Tegenstanders vrezen voor het politieke primaat: de besluitvorming dreigt in andere dan
politieke handen terecht te komen.

"De sociale democratic staat er goed voor, de politieke democratic is aan revisit toe" (Peper,
1999)

30 Het herstel van het politieke primaat is volgens Peper de enige remedie om het politiek
leiderschap weer inhoud te geven en het weglekken van politieke macht naar ambtena-
ren en het maatschappelijk veld te voorkomen. Aanhangers van interactieve beleidsvor-
ming daarentegen kijken daar anders tegenaan. Een van hen is Frissen:

"Wat men zich in het debat over de rol van de overheid niet lijkt te realiseren, is dat ten belang-
rijk deel van het recht in onze samenleving is bedacht om ons tegen de overheid te best:hermen.
Merkwaardig genoeg hebben we ten nogal vrolijk overheidsbeeld: die van de instantie die ons

helpt, beschermt en goede dingen voor ons doet. Tenvi# de overheid over ten paar monopolies

beschikt, zoals geweld en belastingh€#ing, die nogal onaangenaam z(in. Om juist van die par-

tij li fille. zorg en altruisme te verwachten, is op zijn minst dubbelzinnig" (Frissen, 2002, p.6)

Ook Schouten (2002, p. I4) pleit voor meer betrokkenheid van niet-overheidspartijen:

"Tenslotte is de burger in toenemende mate ontevreden over een overheid die uit naam van alge-
meen belang beleid maakt en uitvoert. Burgers willen ze(fbetrokken zijn, vooral als het gaat om
hun 'eigen' omgeving, de w(jk. De overheid zal dus ook open moeten worden in haar planning.
Burgers moeten niet achterafgehoord worden, maar moeten ma kunnen sturen. Daarbij is hit
aan de overheid om voortdurend ten balans te vinden tussen algemeen belang en speci/ieke voor-
waarden van direct betrokkenen. Ook deze ajiveging zal de overheid goed moeten communice-
ren.
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Pr6pper en Steenbeek (I999) formuleren een aantal veronderstelde voordelen die de
overheid tot een interactieve aanpak doen besluiten:

-  Inhoudelijke verrijking: het beleid wordt slagvaardiger, effectiever, meer responsief
en legitiemer;

-   Het realiseren van een hoger ambitieniveau door het bundelen van ideeen. inzet, tijd
en geld;

- Verbetering van het proces door betere informatie-uitwisseling en communicatie,
wederziids begrip en het realiseren van compromissen ofconsensus;

-  Verbetering van de samenwerking met externe partijen;
-  Vergroting van het draagvlak zowel intern als extern;
-   Versnelling van het beleid doordat maatschappelijke en bestuurlijke problemen snel-

ler kunnen worden aangepakt;
-  Vergroting van het probleemoplossend vermogen van de maatschappij door eigen

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van burgers, maatschappelijke organisaties
en bedrilven;                                                                                                       3I

-  Uitbreiding van participatie en democratie door betere contacten tussen volksverte-
genwoordigers en bestuur en burgers;

-  Verbetering van de interne organisatie doordat tekortkomingen van het ambtelijk
apparaat en verkokering zichtbaarder worden in een interactief proces;

-   Verbetering van het imago door support van het publiek.

Deze vermeende voordelen kunnen echter ook tot het tegenovergestelde resultaat leiden.
Daarom moet de keuze voor een interactief beleid zorgvuldig worden afgewogen; niet
elke situatie vraagt per definitie om een interactieve aanpak.

2.8 Een instrumentele versus een culturele benadering

Hendriks en Tops onderscheiden een instrumentele en een culturele benadering van
interactieve beleidsprocessen. Volgens hen gaat het bij de culturele benadering niet
zozeer om de manier waarop een probleem wordt opgelost. maar om de vraag hoe men
de problematiek benadert en welke vormen men kiest om tot een oplossing te komen.
Van belang is ook welke actoren men in het proces betrekt, hoe men omgaat met
bestaande posities, gebruiken en gewoonten en of daarbij een zinvolle bemiddeling tus-
sen uiteenlopende waarden- en betekenissystemen tot stand wordt gebracht.

"Patronen van betekenisgeving hebben te maken met gekoesterde. hoewel vaak sluimerende nor-
men en waarden - opvattingen over hot de wereld in elkaar behoort te zitten. Een interacti«
beleidsproces is ook een uiteenzetting of coq#-ontatie met dit soon impticiete normen en waar-
den.  Vanuit een strikt instrumented perspectief zgn ze soms hindertqk of irrationeel.  In een
interactionistisch perspeai«zijn ze de grondslag van betrokkenheid en engagement" (Hendriks
en Tops, 2oolb. p. 114)·
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Op basis van deze overwegingen komen zij tot de volgende benaderingen van interactief
beleid:

Instrumentele benadering Interactionistische
(of culturele) benadering

Opvatting van beleid Beleid als probleemoplos- Beleid als zingeving,
sing. beleid als interventie beleid als interactie

Focus van beleid Oplossingsgericht, Procesgericht,
instrumentengericht waardegericht

Beoordelingsmaatstaven Efficiency, effectiviteit. Fatsoen, deugdelijkheid,
geobjectiveerde kwaliteiten, subjectieve kwaliteiten,
'de instrumenten waarmee' 'de stii 1 waarin'

32
De aard van prescriptie Rolvereisten. tips & tricks. Stijlregels, omgangsvor-

de logica van het ontwerp men, de logica van de situ-
atie

Intellectuele verwantschap Sociotechniek, social engi- Symbolisch interactionis-
neering me, dramaturgische bena-

dering

Typerende verlangens bij IB creeert draagvlak; ratio- IB draagt bij aan emancipa-
interactief beleid (IB); her- naliseert de beleidstheorie; tie; brengt mensen samen;
oische, optimistische inter- poolt de hulpbronnen; bevordert waardevolle,
pretaties bedient de burger als klant humane democratische

interactie

Typerende frustraties bii IB versterkt de stroperig- IB is vermomd instrumen-
interactief beleid (IB); kriti- heid; leidt tot suboptimale. talisme en ingenieursden-
sche, teleurgestelde inter- tandeloze compromissen; ken; manipuleert de massa;
pretaties wekt onrealistische, naief- neemt democratie van

idealistische verwachtingen onderop niet echt serieus

(Hendriks en Tops. 20011), p. 115)

Hendriks en Tops zien het als een grote uitdaging om deze twee benaderingen meer met
elkaar in balans te brengen.

Besturen is volgens de Leeuw eigenlijk (doel)gericht beinvloeden (de Leeuw, I974)·
Er zijn velerlei manieren om dat doel te bereiken. De gehanteerde opvatting over beleids-
rationaliteit beinvloedt de keuze voor een bepaalde benadering: de meeste stemmen gel-
den enerzijds, een zo groot mogelijk draagvlak anderzijds. Het gaat om de keuze voor
een  instrumentele of voor een culturele benadering.

De instrumentele benadering gaat uit van de rationaliteit probleem-oplossing. Bij de
instrumentele benadering wordt ook naar theorieen uit de economie en politicologie
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gekeken. Vooral de vraag in hoeverre de toedeling van overheidsmiddelen wordt bein-
vloed door de methode van besluitvorming, is van belang. Uiteindelijk doel is de geza-
menlijke welvaart van de burgers.

Bij de culturele benadering gaat het om de vraag hoe men de problematiek benadert
en welke vormen men kiest om tot een oplossing te komen. De culturele benadering is
erop gericht het menselijk handelen te begrijpen en te verklaren. De beleidswetenschap
maakt daarbij ook gebruik van kennis uit andere wetenschapsvelden. Zo levert het sym-
bolisch interactionisme een bijdrage aan de mogelijkheden om gedrag van actoren in
een interactief proces te duiden. Het symbolisch interactionisme is een stroming in de
sociologie die de empirische ervaringswereld van de mens centraal stelt. In dit perspec-
tief is de sociale werkelijkheid een proces van menselijke interacties, waarbij de hande-
lende mens geen geprogrammeerde robot is waarvan het stimulus - response schema

bij voorbaat vaststaat. Zowel de sociale omgeving als de ervaringswereld van het indivi-
du vormen het object van empirisch onderzoek en het thema van de theorievorming. Het
symbolisch interactionisme heeft als dilemma de tegenstelling sociale omgeving - indi-
vidu. De centrale vraag is in hoeverre een individu in staat is waardevrij te interpreteren            33
wat hij waarneemt, los van de culturele en sociale bagage die men in de loop van zijn ont-
wikkeling van de omgeving heeft meegekregen (Zijderveld, I974)·

Vanuit symbolisch perspectiefop besluitvorming is het interessant om te kijken naar
de mythen, symbolen en rituelen die in een besluitvormingsproces een rol spelen. Dit
speelt zich vaak af op het microniveau van de relaties tussen de besluitvormers.

"De vergaderplaats. het tijdstip, de invitatiel(ist, de taBischikking, de manier van bejegening: het
zijn  ogenschqnlqk  triviale, maar vanuit symbolisch perspectief vitale aspecten  van  de  besluit-
vorming. De betrokken partijen kunnen ze gebruiken om elkaar signalen te geven over hun
intenties, gemoedstoestand, prestige en over hun kijk op de toestand van hun ondertinge reta-

ties." ('t Hart, P.. Metselaar, M., Verbeek, B., Publieke bestuitvorming, Den Haag 1995· P·22)

In de bestuurskunde wordt ook veel gebruik gemaakt van metaforen om menselijk
gedrag te verklaren. Bestuurskundigen kunnen er hun verhalen mee verlevendigen en
concretiseren. Bovendien kunnen metaforen heel compact bepaalde zaken aanduiden
die anders bijna onbenoembaar zijn.

"Metajoren zon retorische constructies die de gekende werkelilkheid op een toegankel(ike. maar

selectieve wijze ordenen en bespreekbaar maken. Aanvankelijk complexe, onzekere en onbe-
paaide situaties kunnen met behulp van metajbren worden getran€formeerd in voor cen ieder
duidel(ike en herkenbare voorstellingen" (van Twist, 1994 , P. 43)

Met name de spelmetafoor wordt in de beleidswetenschap veel gebruikt. Neuman en
Morgenstern hebben in de veertiger iaren van de vorige eeuw de basis voor de speltheo-
rie gelegd. Ze bestudeerden het gedrag van mensen en groepen in onderhandelings- en
ruilsituaties door dit gedrag te zien als (varianten van) spelgedrag: er zijn regels. inzet-
ten. onzekerheden en mogelijke opbrengsten. De theorie beschrijft de logica en de stra-
tegie van het spelen van spellen. De speltheorie levert een taal om de kenmerken van
competitie te beschrijven. Het succes van de theorie zorgde ervoor dat gebruik van het
begrip spel in kringen van sturings- en managementwetenschap enorm toenam

(Caluwt, L. de, Geurts, J., Buis, D., Stoppelenburg. A., I996, p. IS).
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Van Twist benoemt, uitgaande van de spelmetafoor, de actoren in een beleidsont-
wikkelingsproces als spelers. Spelers kunnen gelijkgerichte oftegengestelde doelen heb-
ben. Ze zullen zich, afhankelijk van hun doelen. verschillend ten opzichte van elkaar
positioneren. als medespeler of als tegenspeler. Iedere speler zal het spel willen bein-
vloeden en naar zijn hand willen zetten, alleen of met hulp van anderen. Centraal staat

de rolopvatting van de spelers: 'instrumenteel' of'strategisch'. Bij instrumenteel hande-
len is de speler er op uit zijn, voorafgedefinieerde, einddoel te bereiken. Hij zal zich door
niks en niemand laten afteiden en is slechts bereid tot samenwerking als hii verwacht dat
het hem iets oplevert. Strategisch handelen daarentegen is een sociaal gebeuren; de spe-
ler is zich, naast de zaken die hij ziet en waarneemt, bewust van het bestaan van andere
spelers die zijn eindresultaat kunnen beinvloeden en waar hij dus rekening mee dient te
houden. Dit heeft belangrijke consequenties voor zijn manier van handelen: hij weet niet
bij voorbaat wat anderen van plan zijn en door deze onzekerheden nemen zijn winst-
kansen af. Er wordt een beroep gedaan op ziin strategisch inzicht om te kunnen inschat-
ten wat de andere spelers willen en hii zal op basis daarvan ziin medespelers kiezen, hi j

34 zal rekening moeten houden met de doelen van de anderen en mogelijk zijn eigen doe-
len tussentijds moeten bijstellen. Voortbordurend op de spelmetafoor valt bij empirisch
onderzoek naar beleidsprocessen op dat er aanvankelijk geen spelregels bestaan. Actoren
handelen strategisch, houden informatie achter of geven valse informatie, wisselen van
partner. sluiten geheime pacten etc. Naarmate contacten langer aanhouden tekent zich
een socialisatieproces af, waarbij spelers meer rekening met elkaar gaan houden en ont-
staat er iets als een gedragscode. De liin van de spelmetafoor volgend: er ontstaan spel-
regels (van Twist, I994, P· 56)

Naast de spelmetafoor biedt de, eveneens door van Twist gehanteerde, brilmetafoor
herkenningspunten bij het verklaren van het handelen van actoren. Kijkend naar de wer-
kelijkheid neemt elk individu iets anders waar, heeft iedereen een eigen 'optiek'. Er is
verschil in de manier van kiiken, bepaald door individuele verwachtingspatronen en per-
cepties. Vaak ziet men wat men wil zien en handelt vanuit dat perspectief.

Volgens van Twist kan bestuurskunde niet bestaan zonder de bestuurskunst, even-
min als de geneeskunde kan zonder de geneeskunst. Het irrationele, het magische, niet
theoretisch beredeneerbare heeft ook in ons modern openbaar bestuur nog een plaats.
Bestuurskundigen moeten zich daarvan bewust rekenschap geven. Niet alleen door (ook)
de irrationele kant van het bestuur tot object van studie te verheffen, maar evenzeer door
te reflecteren op het feit dat het bestuur niet alleen een beroep doet op hun wetenschap-
pelijke kundigheden. maar evenzeer ook (bewust of onbewust) op hun toverkunsten.
Bestuurskunde is behalve bestuurswetenschap ook nog eens bestuurskunst, wanneer
kennis en kunde worden uitgetild boven de wetenschappelijke werkelijkheid en een illu-
sie wordt gecreterd die zich beroept op een symbolische realiteit (van Twist, M., I994,
P. I7)

Kleijn zegt over de bestuurskundige:

"De vorm waarin hil zijn boodschap gict, waarin hil zign idealen weet te kleden, blijkt maar al
te dikwb'ls van overwegende betekenis voor hit behalen van succes" (Kle(in, 1957, P·34)·

In de optie van van Twist is het beoefenen van een op toepassing gerichte bestuurskun-
de vooral een kunst: een bestuurskunst die nader uitgewerkt moet worden tot vertel-
kunst. In plaats van te vertellen hoe het in de praktijk anders kan en beter moet, zouden
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bestuurskundigen zich volgens van Twist dan veel meer kunnen toeleggen op het ver-
tellen van verhalen; verhalen die tot de verbeelding spreken en uitdagen tot reflectie (van
Twist, I 994· P. 20-2I). Dit leidt van Twist naar de formulering van de paradox van de
omgekeerde toepassing:

" Instrumentele, concrete en specifieke aanbevelingen die op direae toepassing gericht z(in, 14-

ken zelden of nooit direct te worden overgenomen in de bestuurspraktgk, tenv 'l daar abstracte,
zeer algemene, misschien niet ans onmiddell k duidelijke opmerkingen soms als zeer inspire-

rend worden ervaren. Een verklaring hiervoor zou kunnen z(in dat een bestuurder misschien
ook nia uns zozeer behoe#£ heeft aan een pasklare oplossing vanuit de wetenschap. De prak-

tijk kent hij immers zelfwel, beter ze(  dan wie ook.  Een bestuurder is misschien cerder op zoek
naar inspiratie; naar een stukje bestuurskunst dat nieuw inzicht biedt; dat kan dan door hem-

ze(f in de bestuursprak:jk worden geconcretiseerd en uitgewerkt.  Wat een bestuurder in de
bestuurskunde zoekt is de betovering van de metajoor, van het sprookie desnoods - als de bood-
schap daarvan bij hem maar tot de verbedding spreekt" (Van Twist, 1994, P. 34)·
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Ook Kensen wijst op de sturingsmogelijkheden van processen door middel van taal,
regie van bijeenkomsten, keuze van locaties, vormgeving van documenten etcetera.

"Gesteld kan worden dat de werkelijkheid niet betekenisvol versch1nt aan mensen, maar bete-
kenisvol wordt gemaakt in sociale interadies en middels taalpraktgken" (Kensen. 1999.)

Taal speelt bij betekenisverlening een belangrijke rol. Toonen geeft hiervan het volgen-
de voorbeeld:

"Noem verkokering specialisatie en bundeling van deskundigheid, noem integraal bestuur cen-
tralisatie,  noem  decentralisatie  versnippering,   noem -»agmentatie  invloedsspreiding,  noem  ver-

Wechting samenhang, in noem overlap coardinatie. En zie. de bestuurlijke werkelijkheid wordt
op slag anders gewaardeerd. Wat ik met dit voorbeeld wil zeggen is dit: de teksten die we lezen,
de woorden die we horen, en de taal die we gebruiken, verscha#en ons een groot deel van onze
overtuigingen en vooronderstellingen" (Toonen, 1995).

Door woordgebruik zijn we in staat om betekenissen te communiceren. Het gaat om
meer dan alleen om teksten. Door verhalen en teksten wordt betekenis gegeven.

Yanow ziet taalgebruik en vormgeving als middel tot symbolische expressie van
imago en identiteit (Yanow, I994)·

2.9 Opbrengsten van een proces

In de literatuur zijn verschillende voorbeelden te vinden van het beoordelen van
opbrengsten van processen als het NUBS-proces. Tops en Weterings deden onderzoek
naar de manier waarop een gemeentebestuur haar rol als regisseur en 'bindende kracht'
vorm geeft (Tops en Weterings, I998). In hun studie naar het ontstaan van de Groninger
vensterscholen, waarin de totstandkoming van de samenwerking tussen de verschillen-
de actoren centraal staat, onderscheiden ze lessen en ervaringsregels op drie niveaus. Op
het eerste niveau worden vuistregels besproken om een goede regie te kunnen voeren.
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Op het tweede niveau gaat het om de bindende kracht, door middel van het onderken-
nen van 'dubbelzinnigheden'.

"Dubbelzinnigheden, omdat ze uiteenlopende en ogenschilnlijk nauwelilks verzoenbare eisen
stellen aan het gedrag en de betrokkenheid van allerlei actoren. Het zien van deze dubbelzin-
nigheden, en ze ook als zodanig benoemen, he$ echter at betekenis" (Tops en Weterings, 1998,

P. 134)

Het derde niveau richt zich op de context waarbinnen co-productie tot ontwikkeling kan
komen.

Van Hout van Stipdonk en Frissen onderscheiden in "Kennis maken met Brabant"
drie 'ordes' van leren, die in drie kernvragen kunnen worden vervat. Bij eerste orde leren
is de kernvraag kort geformuleerd: 'Doen we de dingen zoals we die hebben afgespro-
ken?' Het gaat hierbij om een onbevooroordeelde inventarisatie van de kennis en erva-
ring. In de tweede orde leren is dit oordeel wel relevant: 'Zijn de dingen die we gedaan

36          en geleerd hebben goed?'De normen die de basis vormen voor de ondernomen activi-
teiten worden hierbil ook beoordeeld. In de derde orde van leren gaat het om de vraag
hoe de opgedane ervaring in toekomstige activiteiten te gelde kan worden gemaakt: 'Hoe
valt het lerend vermogen te versterken?' (van Hout, van Stipdonk en Frissen. 200 I, p. 5-
6)

Hendriks (I996) omschrijft eerste orde en tweede orde leren als volgt:

"Bij de terste vorm van leren is het actieve aspea Chet adequaat uitvoeren van benodigde corri-
gerende acties) minstens even belangrijk als het cognitieve aspect (het waamemen van verschil-
len tussen de voorgeschreven en dejeitel(ike gang van zaken). De tweede vorm van leren onder-
scheidt zich vooral op het r*flectieve vlak (het kritisch heroverwegen van de gangbare
normstelling en de daarin gewortelde doelboom) " (Hendriks, 1996, P. 79).

Bij het tweede orde leren gaat het niet puur om adequate middelen voor de oplossing van
een probleem, maar strekt het leren zich ook uit tot de normen die aan de keuze van de
middelen ten grondslag liggen. Een wisselwerking tussen beleidsculturen is bevorderlijk

voor leerprocessen. Een beleidsgemeenschap die slechts functioneel leert zal steeds

gesmeerder werken, maar er zal weinig veranderen. Als de normen van de omgeving ver-
anderen en er andere eisen worden gesteld aan de beleidsmakers levert dit echter pro-
blemen op. Een voortdurende heroverweging van normen is daarom van groot belang;
een uitwisseling van idee8n tussen aanhangers van verschillende beleidsculturen kan
daarom bijdragen aan een voortdurende heroverweging van normatieve gerichtheid
(Hendriks, 1996, p.80)

Argyris en Schan deden onderzoek naar het leervermogen van organisaties (Argyris
en Sch8n, I978). Zij maken onderscheid tussen theory in action en theory-in-use. Theory
in aaion is de algemene opvatting binnen een organisatie waarop het handelen van de
leden van de organisatie gebaseerd hoort te zijn. Het is een complex systeem van nor-
men, strategieen en aannames, ontstaan door communicatiepatronen, omschreven doel-
stellingen, controle. beloningssystemen, afstraffen van individueel gedrag en het recru-
teren van nieuwe werknemers. Theory-in-use is het daadwerkeliike, zichtbare gedrag van
actoren die deel uitmaken van de organisatie. Dit laatste gedrag verschilt vaak van de
theory of action en wordt meestal niet uitgebreid besproken: het onstaat vanzelf. Toch
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is het juist dit gedrag dat de organisatie maakt tot wat ze is. Nieuwe leden van de orga-
nisatie leren dit gedrag aan door een continu proces van socialisatie. De veranderingen
in de theory-in-use zeggen volgens Argyris en Sch6n iets over het leervermogen van een
organisatie. Een organisatie is een levend organisme van afzonderlijke 'cellen' waarvan
het zelfbeeld en het beeld van de organisatie als geheel voortdurend verandert. De  han-
delwijze van actoren binnen de organisatie wordt bepaald door individuele opvattingen
over de organisatie als geheel. De individuele werknemers zijn voortdurend bezig de
organisatie als geheel en hun eigen rol in die organisatie te begrijpen. De theory-in-use,
onstaan door voortdurend individueel 'onderzoek' en zichtbaar in zowel individuele
beelden als in organisatorische informatie, verandert daardoor voortdurend. Als men het
leervermogen van een organisatie wil begrijpen dienen zowel de individuele opvattingen
en denkbeelden als die van de organisatie als geheel bestudeerd te worden. Omdat indi-
viduele leden van de organisatie hun ideeen en beelden over de organisatie voortdurend
bijstellen verandert de theory-in-use ook voortdurend. Deze veranderingen kunnen posi-
tief of negatief zijn. Als dingen binnen een organisatie niet lopen zoals men dat wil
reageren leden van de organisatie hierop door te analyseren wat er verkeerd loopt en men                37
probeert dit te herstellen. Dit noemen Argyris en SchOn single-loop learning: het vermo-
gen van een organisatie om fouten te herstellen waardoor er continuiteit in een organi-
satie is. Het criterium voor succes bii het single-loop leren is effectiviteit.

Het herstellend en leervermogen van een organisatie is een individueel aangestuur-
de actie en niet iets van de organisatie als geheel. Als het geleerde echter niet doordringt
in de beelden en opvattingen van de hele organisatie is er geen sprake van een lerende
organisatie. Met andere woorden: er is geen lerende organisatie zonder lerende indivi-
duen en lerende individuen zijn een voorwaarde voor een lerende organisatie, maar daar-
bi j is nog meer nodig: het geleerde moet deel gaan uitmaken van de theory-in-use. De
term single-loop learning doet geen uitspraken over de kwaliteit van het geleerde.

Single-loop learning is afdoende als het slechts gaat om het corrigeren van dingen die
er fout gaan, maar soms moeten ook de normen van de organisatie zelfworden bijgesteld.
Vaak  gaat  daar een interne conflictsituatie aan vooraf tussen  voor- en tegenstanders  van
nieuwe normen. Ook macht speelt soms een rol in dit proces. Indien de organisatie in
staat is om onverenigbare ideeen te vervangen door nieuwe normen wordt gesproken van
double-loop learning. Ook deze term zegt niets over de kwaliteit van het geleerde.

Deutero-learning is het leren 16ren van een organisatie. Een organisatie leert leren  als
de leden reageren op veranderingen binnen en in de omgeving van de organisatie door
fouten in de theory-in-use te ontdekken, ze te herstellen en deze nieuwe normen en
opvattingen bij collega's en in de hele organisatie te laten doordringen (Argyris en
Sch8n, 1978. pp. 8-29)

Een andere manier om een proces te evalueren is het kilken naar de opbrengst van een
proces. Ten behoeve van het Stedennetwerk bestuurlijke innovatie en wijkgericht wer-
ken hebben Weterings en Tops het werken met wijkgerichte budgetten in de gemeente
Breda geevalueerd. Ze onderscheiden drie ordes van effecten: de concrete, zichtbare ver-
anderingen als gevolg van de ontplooide activiteiten, de proceseffecten, die weliswaar
minder tastbaar zijn maar onmisbaar voor het creeren van samenhang in de wijk en het
lerend vermogen van de gemeente Breda, dat kan leiden tot veranderingen in de organi-
satie en in gehanteerde procedures (Boogers, Hendriks, Kensen, Tops, Weterings,
Zouridis, 2002, p. 165)
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In vervolg op bovengenoemd onderzoek van het Stedennetwerk heeft Zouridis een
van de aspecten van het project geevalueerd, een soort verfijning van het vorige onder-
zoek: het bewonersopdrachtgeverschap (Zouridis. 2003)· Hil onderscheidt drie soorten
effecten van het bewonersopdrachtgeverschap: eerste orde effecten in de vorm van direc-
te en zichtbare effecten: concrete projecten en 'culturele' effecten. tweede orde effecten
in de vorm van een grotere betrokkenheid van bewoners en derde orde effecten die ver-
wijzen naar lerend gedrag bij de ambteliike organisatie. het bestuur en de politiek
(Zouridis, 2003· P. I  e.v.) Later is hieraan nog een vierde orde effect toegevoegd. name-
lijk landelijke publiciteit aandacht in de vakliteratuur en op symposia en congressen
heeft een doorwerkingseffect dat verder gaat dan de direct-betrokkenen.

Uit bovenstaande voorbeelden uit de literatuur blijkt dat 'leervermogen' een moeilijk
te vatten begrip is. Het begrip 'leereffect', zoals gebruikt door Weterings en Tops en door
Zouridis, Cornelissen en Tops, is gemakkelijker toe te passen om de opbrengsten van
het NUBS-proces te beoordelen. Daarom is deze methode als uitgangspunt genomen. Er
zal worden bekeken welke opbrengsten er kunnen worden benoemd. Als basis hiervoor

38             wordt de methode gebruikt van ordes van effecten, zoals gehanteerd in bovengenoemde
onderzoeken in het kader van het Stedennetwerk, de Groninger Vensterscholen en het
bewonersopdrachtgeverschap in Breda. Voor de beoordeling van de opbrengsten van het
NUBS-proces zal deze methode enigszins worden aangepast. Dit zal in hoofdstuk 8 wor-
den toegelicht.

2.10 Evalueren

Het toepassen van een evaluatiemethode is altiid een keuze. De keuze voor een bepaal-
de methode hangt ondermeer samen met de toegankelijkheid van het beleidsterrein voor
empirisch onderzoek, de mate waarin de doelstellingen zijn geoperationaliseerd, de
mogeliikheden en beperkingen van de evaluatie-opdracht, de beschikbaarheid van
wetenschappeliike kennis over evaluatie-methodes en de beschikbaarheid van mens-
kracht, tijd en geld.

De evaluatie van het NUBS-proces is een ex-post onderzoek, een onderzoek achteraf.
Het risico van een dergelijk onderzoek is dat veel ontwikkelingen tijdens een proces situ-
atie- en tijdgebonden zijn en daardoor vaak niet algemeen toepasbaar. Dit geldt onge-
twijfeld ook voor dit beleidsontwikkelingsproces. Toch kan deze evaluatie een bijdrage
leveren aan het debat over beleidsontwikkeling omdat het zwaartepunt in het proces lag
in een veranderende houding van de Brabantse bestuurders: er wordt op een andere
manier met elkaar omgegaan en er is geinvesteerd in vertrouwen. Dit toegenomen ver-
trouwen maakt het gemakkelijker om elkaar in moeiliike situaties te vinden en het ver-
groot de bereidheid om te geven en te nemen.

Er ziin verschillende typologieen van evaluatie-onderzoeken. Bij een ex-post evaluatie
kan gekeken worden naar de situatie v66r en nA een beleidsproces. De verschillen wor-
den dan toegeschreven aan de ingezette instrumenten. Een andere mogelijkheid is de
m6t-z6nder methode, waarbij er bij de ene groep w61 en bij de andere g66n instrumen-
ten worden ingezet. Het probleem bii beleidsevaluatie is dat er vaak geen controlegroep
bestaat waaraan deze methode getoetst kan worden. Van de Graaf en Hoppe werken vier
basisvarianten uit voor de evaluatie van beleidsinstrumenten:
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Benaderingswijze Accent op voor - na Accent op met - zonder

Waarderinggrondslag

Geen specifieke doelstellingen Situatie-onderzoek Effecten-onderzoek
c.q. verwachtingen

Wel specifieke doelstellingen Doelbereikingsonderzoek Effectiviteitsonderzoek
c.q. verwachtingen

Typologie basisvarianten evaluatie beleidsinstrumenten (van de Graafen Hoppe, 1989, p. 412)

Bij een doelbereikingsonderzoek wordt gekeken of de ingezette beleidsinstrumenten tot
het gewenste resultaat hebben geleid. Het uitgangspunt van een doelbereikingsonder-
zoek is dat de doelstelling van het beleid als ijkpunt wordt genomen. Voor een dergelijk
onderzoek is veel meer informatie vereist dan voor een situatie-onderzoek. Er wordt van             39
de veronderstelling uitgegaan dat de streefsituatie door de geleverde inzet tot stand is
gekomen.

Bij een effectenonderzoek wordt niet bij voorbaat uitgegaan van de gedachte dat alle
resultaten automatisch moeten worden toegeschreven aan het ingezette instrumentari-
um. maar wordt geprobeerd de effecten van de ingezette instrumenten te isoleren. Dit
vergt echter inzicht in een situatie die zou zijn ontstaan zonder inzet van deze instru-
menten. Nadeel van deze methode is echter dat niet helder wordt of de uitkomsten van
een project overeen komen met de wensen van de beleidsmakers, omdat een ijkpunt van
de doelstellingen ontbreekt.

Effectiviteitsonderzoek combineert sterke punten van effecten- en doelbereikingson-
derzoek door confrontatie van de feitelijke effecten van de ingezette instrumenten, zoals
die werden verwacht bij aanvang van het proces. Een effectiviteitsonderzoek is echter
alleen mogelijk als aan de politieke wilsvorming over de in te zetten middelen een sys-
tematische ex ante-evaluatie van beleidseffecten vooraf is gegaan.

Bij situatie-onderzoek wordt gekeken naar de veranderingen op een bepaald beleid-
sterrein. De verschillen tussen de uitgangssituatie v66r en nA een bepaald traject worden
dan in beeld gebracht. Een situatie-onderzoek is relatief eenvoudig uit te voeren. Nadeel
is echter dat bepaalde veranderingen worden toegeschreven aan de gehanteerde beleids-
instrumenten en dit is niet altijd aantoonbaar. Bij plausibele veronderstellingen hoeft dit
geen probleem te zijn. Dit geldt mijns inziens ook voor dit NUBS-proces. dat verderop
in deze studie op de voet te volgen is. Voor de evaluatie van het NUBS-proces heb ik daar-
om gekozen voor een situatie-onderzoek omdat ik het proces van nabij heb kunnen vol-
gen en het met behulp van bestuurskundige theorieen en begrippen heb kunnen
reconstrueren.
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2.11 Conclusie

Bezien vanuit de thema's die in dit theoretisch hoofdstuk aan de orde zijn gesteld roept
de beschrijving van het NUBS-proces een aantal vragen op:

-  Hoe werken beleidsarena's?
-  Hoe zit de beleidsarena in het NUBS-proces in elkaar 
- Welke rondes waren er, wat was het begin- en eindpunt van de verschillende rondes

en wie waren de winnaars P
- Welke culturele aspecten in het proces waren belangrijk,
-  Wat zijn de opbrengsten van het proces?
- Welke dynamiek zat er in het proces; was er sprake van openheid tn geslotenheid en

op welke momenten was dat zo?

Deze vragen zullen richtinggevend zijn voor de case-study; de empirische analyse is erop
40 gebaseerd. Bij de reflectie zal hierop worden teruggekomen.
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3.1 Inleiding                                                4I

Voor het reconstrueren van het NUBS-proces is gebruik gemaakt van het rondenmodel
uit de reconstructietheorieen van Teisman. In het rondenmodel is besluitvorming een
cumulatie van elkaar beinvloedende beslissingen, genomen door verschillende partijen.
Het rondenmodel stelt de actoren centraal.

Besluitvorming wordt gedefinieerd als een reeks beslissingen van verschillende acto-
ren. Het begin en eindpunt van een bepaalde periode worden vastgesteld aan de hand
van de meest cruciale beslissingen in het totale besluitvormingsproces. Ze zijn het refe-
rentiepunt voor het gedrag van de betrokkenen. Tussen twee cruciale beslissingen spe-
len de betrokken partijen een 'besluitvormingsspel'; de werkelijkheid in de perceptie van
de deelnemers speelt een belangrijke rol. Om het proces inzichtelijk te maken is het van
belang welke deelnemers op welke fase actief zijn en in welke rol.

Er zijn verschillende afzonderlijke ronden in het spel te benoemen. elk met een ver-
schillend einddoel, een verschillende werkwijze en een verschillende aanpak, alhoewel
dit in de beginfase nog niet voorzien was. Het NUBS-proces was een tamelijk open pro-
ces; de opdrachten aan de projectleiders waren nogal vaag waardoor deze veel vrijheid
hadden om zelf de marsroute te bepalen. Deze openheid bood de gelegenheid om tijdens
het proces nieuwe doelen te ontwikkelen of ze aan het proces te koppelen als er zich kan-
sen voordeden. Soms bestonden er verschillende arena's naast elkaar, waarin onderde-
len van het spel werden uitgevochten, die later weer aan het doel van een andere arena
werden gekoppeld. Spelregels, het belangrijkste element in een spel, speelden aanvan-

kelijk geen grote rol.

3.2 Rolverdeling

-   Initiator: het provinciebestuur. Er is een relatieprobleem met de steden waardoor uit-
voeringsplannen van het streekplan niet ontwikkeld kunnen worden.

-   Supporters: de Rijksplanologische Dienst, de vijf grote Brabantse steden, het bedrijfs-
leven. De provincie beschikt niet over alle middelen om het probleem op te lossen en
heeft supporters nodig. Deze bevinden zich onder degenen die ook baat zouden heb-
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ben bij een bepaalde besluitvorming. Potentiele supporters zijn zich daar al van
bewust of kunnen door de initiator daarvan bewust gemaakt worden.

- Aanpassers: het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten. Zij
zijn actoren die aanvankelijk geen direct belang bij besluitvorming hebben, maar wel
over middelen beschikken die nodig zijn voor de besluitvorming. Het is belangrijk
hun steun te verwerven.

-   Critici: in de eerste ronde zijn dit de stedelijke bestuurders en het bedrijfsleven. In de
daarop volgende rondes zijn dit een aantal actoren die nadelen van besluiten ver-
wachten.

-  Selectoren: de bestuurders, wethouders, gedeputeerden, raadsleden en statenleden.
Zij nemen op bepaalde momenten bindende beslissingen.

-  Intermediairs: de projectleiders; zij zijn door de provincie ingezet om het uitvoeren-
de werk te doen. Verderop in het proces gaan ook de gemeentelijke ambtenaren van
de contactgroep NUBS daar deel van uitmaken.

-  Makelaars: de onderzoekscombinatie Mens en Ruimte/Kolpron. Ron Lodewijks van
42 het Brabants Dagblad. Het ziin personen/organisaties die bij alle actoren gezag heb-

ben en conflicten kunnnen helpen oplossen. Vaak kunnen geschillen zonder make-
laar worden opgelost. Bij problemen heeft de makelaar als belangrijkste taak de con-
sensusvorming. Ook Wouter van Dieren heeft wel eens de makelaarsrol vervuld als
het ging over de wenselijkheid om op een andere manier naar de toekomst te kijken.

-  Arbiter: in het NUBS-proces en het Manifest is nauwelijks gebruik gemaakt van een
arbiter. Er is behoefte aan een arbiter als de wil tot samenwerking door conflicten ver-
stoord is. Een arbiter is een derde partij met een wettelijke status die echter geen actor

is in het spel. In de fase na de presentatie van het Manifest hebben de leden van de
stuurgroep, als niet eerder in het proces betrokken actoren, een rol gespeeld in het op
gang houden van het proces.

-  Facilitators: de ondertekenaars van het Manifest. Het zijn actoren die zelf geen
betrokkenheid hebben in het spel, geen doelen nastreven. maar door specifieke ken-
nis een bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming.

-  Toeschouwers: de Brabanders, de pers en overige belangstellenden. Zij zitten op de
tribune en bekiiken het spel, maar maken er geen actief deel van uit.

Van Twist is van mening dat de wetenschap haar waarheid niet als 'de' waarheid kan
voorschrijven. Zijn alternatief voor een op toepassing gerichte wetenschap als de
bestuurskunde is "verhalen vertellen die in de praktijk tot de verbeelding spreken en
praktijkmensen uitdagen tot reflectie" (van Twist, I994· P·75)· De kracht van het vertel-
len van verhalen is dat anderen erdoor beinvloed en geinspireerd worden.
De feitelijkheden, gebaseerd op besluiten, verslagen en rapporten zijn onderscheiden
van de binnenkant, de couleur locale, die gebaseerd is op de ervaringen en inside infor-
matie van de projectleiders. De binnenkant is herkenbaar aan de schuin gedrukte tekst.

3.3 Wat er aan het proces voorafging

In I988 verscheen het eerste deel van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening.
Hierin wordt veel aandacht gegeven aan de kansen en bedreigingen die de Europese een-
wording voor de Nederlandse economie met zich meebrengt. Het economisch kernge-
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bied bestaat volgens deze nota niet meer enkel uit de Randstad; ook delen van
Gelderland en Noord-Brabant maken er deel van uit. Om de potentie van dit kerngebied
optimaal te benutten en mogelijke bedreigingen te keren is een samenhangend per-
spectief noodzakelijk: de Stedenring Centraal Nederland. Deze stedenring is gericht op
de versterking van de positie van de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven, op
goede achterlandverbindingen en onderlinge verbindingen van de steden met een cen-
trumfunctie, de zogenaamde stedelijke knooppunten. en op de vergroting van ruimtelij-
ke verscheidenheid in het stedelijke en landelijke gebied. Een hoofdbestanddeel van dit
perspectief wordt gevormd door het ontwikkelen van de op de ring gelegen steden in
samenhang met elkaar en met de stedelijke knooppunten als voortrekker (Ministerie van
VROM. I988). Toen de aanwijzing van stedelijke knooppunten in Noord-Brabant moest
plaatsvinden barstte de al jaren bestaande 'stedenstriid' weer in alle heftigheid los.
Aanvankelijk was slechts Eindhoven in beeld. Eindhoven, maar ook Breda en Tilburg
hadden zogenaamde'nationale' burgemeesters (Van Kemenade, Nijpels en Brokx) die de
weg goed wisten in Den Haag. Dat leidde ertoe dat Brabant drie knooppunten op korte
afstand van elkaar kreeg. 's-Hertogenbosch, de provinciehoofdstad, viel niet in de prij-         43
zen.

Als startpunt voor de gedifferentieerde uitwerking van het knooppuntenbeleid ver-
zocht de toenmalige minister van VROM, Alders, de knooppuntsteden een profielschets
op te stellen, waarin op basis van een analyse van sterke en zwakke punten de ontwik-
kelingsrichting voor de langere termijn wordt uitgezet. 's-Hertogenbosch stelde op ver-
zoek van de provincie eveneens een profielschets op. Uit de profielschetsen van 's-
Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Eindhoven blijkt, dat elk van de vier steden

bovenregionale posities opeisen die ten koste gaan van de andere steden, Eindhoven ziet
zichzelf daarbij als internationaal stedelilk knooppunt. De provincie vreesde voor het
weer oplaaien van de (ongezonde) concurrentie tussen de steden. Het rijk onderhield
voor het knooppuntenbeleid rechtstreeks contact met de afzonderlijke steden; de drie
Haags-Brabantse burgemeesters opereerden succesvol in dit circuit. In deze situatie had
het verdedigen van vooral de eigen belangen een hogere prioriteit dan het zoeken naar
meer samenhang en samenwerking tussen de knooppuntsteden. De rol van de provin-
cie in het krachtenspel van het knooppuntenbeleid was beperkt, zoals bij de voorberei-
dingen voor het nieuwe streekplan bleek.

In I988 startte de provincie Noord-Brabant met de voorbereidingen van het nieuwe
streekplan op basis van de Vierde Nota van het rilk; vanwege de prominente plaats daar-
in van de Stedenring Centraal Nederland werd het idee geintroduceerd van de Brabantse

Stedenrij.

"De steden bieden elk voor zich dan wel agglomeratievoordeltn, maar onderling is er sprake van

concurrentie in plaats van samenwerking op basis van eigen kracht en karakter. Elke stad wil
dezelfde kansdike  sectoren  binnenhalen  of de  beste plek zijn poor bovenregionate culturele of

onderwijskundige accommodaties. Gezien de internationale economische ontwikkeling zou een
accentlegging op taakverdeling tussen de stadsregio's in de Brabantse stedenrij de gezamenlijke
kracht aanzienlijk kunnen versterken (meer dan de som der delen). De keerz(ide hiervan is dat
niet overal alles kan en met voonvaardenscheppend beleid van de overhe(len ondersteund kan

worden. Duideljk zal voor ogen moeten staan welk beeld van de provincie de ajzonderi9ke ste.
den bindt. "

(Provincie Noord-Brabant. 1988. p. 14).
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Later werd het concept van de Stedenregio geintroduceerd en ook toen voorzag men pro-
blemen.

"De onderlinge rivaliteit  van de steden sterkte de provincie in de gedachte dat er gaocht moest
worden naar een Brabantse uitwerking van het stedenring-ida dat het Rijk in de Vierde Nota
introduceerde. Dit leidde tot de zogeheten 'stedenregio' waannee de provincie Noord-Brabant de
streekplanherziening ingaat. De stedenregio bedoelt een samenwerkingsverband te zgn waar-
aan zowel Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch alsook de provincie deelnemen. Ook
Helmond speelt hierb(j, als naaste buur van Eindhoven, an rol. Het is de bedoeling dat de ste-
den door onderlinge samenwerking en door gebruik te maken van hun eigen sterke punten als

Brabantse stedenregio op sociaal-economisch en cultured terrein ten belangrijke.fiinctie krijgen,
De samenwerking met de provincie is daarbij een belangrjk gegeven". (Provincie Noord-
Brabant. 1990, p. 14)

Het IVA, Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de Katholieke
44 Universiteit Brabant verrichtte in 1990 een studie naar het 'hoe' en 'waarom' van de

Brabantse stedenrij, een onderzoek waarin enerzijds de vraag aan bod kwam waarom
een meer intensieve en structurele vorm van samenwerking tussen Breda, Tilburg.
Eindhoven en 's-Hertogenbosch wenseliik was en anderzijds op welke wiize eventuele
samenwerking vorm en inhoud zou kunnen kriigen. Het werd een inventariserend
onderzoek dat als discussiestuk zou dienen voor de politiek en ambtenaren van de
betrokken gemeenten, de provincie Noord-Brabant en de Rijksplanologische Dienst
(IVA. I990). En die discussie kwam er: op 26 september I99O werd er een studiemid-
dag gehouden over de uitkomsten van dit onderzoek. Gezien het besloten karakter van
de bijeenkomst is er geen uitgebreid verslag gemaakt. Uit een artikel in Stedebouw en
Volkshuisvesting over deze discussie valt echter wel de volgende tekst op te tekenen:

Nadat de kruitdampen waren opgetrokken en de balans was opgemaakt, kon worden vastge-
steld dat de discussie in een drietal opzichten verhelderend was geweest. In de eerste plaats werd
namelqk duidelilk dat het politieke klimaat in de vier grote Brabantse steden  (nog) niet zoda-

nig is dat interurbane samenwerking tussen welke steden dan ook hoog op de agenda staat. Voor
de vier grote Brabantse steden heeji de stadsgewestelilke problematiek momenteel (logischerwgs)
de hoogste prioriteit. zodat hieraan vrijwel alle beschikbare energie, tijd en geld wordt gewijd

C....)  In de tweede plaats kan worden vastgesteld dat op dit moment te weinig gegevens voor-
handen zijn om het gedachte 'poly-nucleair complex Brabantse stedenrj' kwantitatief te onder-

bouwen C....) Medi hierom wekt het geen bevreemding dat met name Breda en Eindhoven meer
heil zien in het aanhalen van de banden met Antwerpen en Rotterdam, respectievelijk
Amhem/NOmegen en hit Ruhrgebied. Opmerkel k is echter dat deze stellingname voor gen
groot deel gebaseerd is op een perceptie van de werkel(ikheid, die evenmin als de idee 'poly-nude-
air complex Brabantse stedenr(1' met ci onderbouwd kan worden". (Esser, 1991)

De discussies over de Brabantse Stedenregio maakten helder dat de bestuurders van de
grote steden, met name Eindhoven en Breda, niets voelden voor dit concept. Eindhoven
deed vooral zaken met Venlo en Nijmegen en lonkte naar het Ruhrgebied, Breda reken-
de zich rijk met een tussenpositie tussen Rotterdam en Antwerpen. De vijf steden wens-
ten niet tot elkaar veroordeeld te worden. De door de provincie gelanceerde term
Stedenregio werd afgewezen; zelfs de term Brabantse stedenrij werd als bedreigend erva-
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ren. Men zag in het bij elkaar brengen van de Brabantse steden ook geen rol voor de pro-
vincie weggelegd: deze had immers niets te bieden. Met betrekking tot de knooppunt-
status werden rechtstreeks met Den Haag zaken gedaan en de provincie had daar niets
substantieels aan toe te voegen.

Ook het provinciebestuur was niet onverdeeld blij met het initiatief van de
Stedenregio. Tijdens een debat van Provinciale Staten sprak een statenlid zelfs met
afschuw over een 'Brabants Tokio'. Het Stedenregio-concept werd geschrapt en keerde
niet meer terug.

45



Bestuurskunst als 'blik'opener?

46



4 Eerste ronde: gezinstherapie voor steden

4.1 Start van het project                                                      47

De setting bii de start van de eerste ronde (voorjaar I993) is de provinciale arena: het pro-
vindebestuur, het management en de projectleiders. Het bestuur van de provincie
Noord-Brabant heeft kort daarvoor het streekplan I992 vastgesteld. Begin I993 wordt
gestart met de uitwerkingsplannen. Een van de punten hierin is het uitwerken van het
Brabantse deel van de Stedenring Centraal Nederland. De gedeputeerde Ruimteliike
Ordening geeft als (gedelegeerd) initiator de directeur van de dienst Ruimtelijke
Ordening. Natuur en Milieu en Volkshuisvesting (RNV) opdracht hiertoe een project-
voorstel te formuleren; de afdeling Stedelijk Gebied gaat ermee aan de slag.

Een eerdere poging tot samenhang tussen de vijf grote Brabantse steden. de Steden-

regio, is afgeschoten door de steden en door Provinciale Staten. De steden zien niets in
samenwerking en Provinciale Staten willen geen grote steden in Brabant. De Steden-

regio, die aanvankelijk nog in het ontwerp-streekplan was opgenomen, is in het defini-
tieve streekplan eind I992 niet meer terug te vinden. (Provincie Noord-Brabant. april
I990, juli I990, september I99I, juli I992).

Het eerste wat de provincie nu te doen staat is opnieuw proberen om weer met de vijf
steden 'on speaking terms' te komen. De directeur wijst twee projectleiders aan, de
intermediairs, die een voorstel uitwerken. Het projectvoorstel Nadere Uitwerking
Brabantse Stedenrij. als onderdeel van de Stedenring Centraal Nederland. een interne
notitie, gaat via de directeur naar de gedeputeerde RO en wordt goedgekeurd.

Het projectvoorstel bevat vragen en voorstellen. Samengevat gaat het om de volgende
vragen: waarom is het zinnig om een gezamenlijk beleid te voeren en te streven naar
interne samenhang en concurrentiekracht in de provincie Noord-Brabant? Wat moet het
schaalniveau zijn van de samenwerking en complementariteit van de vii fgrote Brabantse
steden; gaat het alleen om de vijf grote steden of is ook provinciegrens-overstijgende
samenwerking mogelijk? Hoe kan het procesmatig aspect worden vormgegeven zodat
een bewustwordingsproces in Brabant op gang komt?

Het Stedenringconcept komt voort uit de Vinex; afstemming met het riik is noodza-
kelijk. De Rijksplanologische Dienst stemt in met de Brabantse voorstellen en biedt
financiele ondersteuning aan.
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De provincie Noord-Brabant haalt haar eerste supporter binnen
De Rifksplanolo0sche Dienst (RPD) heeji kort daarvoor het zogenaamde VERSRING-concept
gelanceerd, een uitwerking van de verstedelfikingsopdracht op de Stedenring Centraal
Nederland uit de Vinex. Het valt niet mee om de betrokken landsdelen enthousiast te krijgen

voor het VERSRING-concept: de grote steden in het westen lopen hun eigen race en hebben
daar Gelderiand en Brabant niet bij nodig. Gelderland he€# geen belangstelling om de uitwer-
king van de Stedenring in haar eigen provincie ter hand te nemen.  Voor de RPD komt een voor-
std uit Brabant als gerogpin.

Er wordt contact gezocht met de steden. Op I mei I993 staat het provinciale project-
voorstel "Nadere Uitwerking van de Brabantse steden als onderdeel van de Stedenring
Centraal Nederland" op de agenda van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke
Ordening/Volkshuisvesting (RO/VHV) van de vijf steden en de provincie. De wethou-
ders staan niet afwijzend tegenover het voorstel om 'low profile' te bekijken of er samen-

gewerkt moet worden in Brabant. Besloten wordt het voorstel verder uit te werken en het
48            weer te agenderen voor het volgende portefeuillehoudersoverleg. Dit is de start van een

tweede arena: de bestuurders/selectoren van de vijf steden en de provincie. Aanvankelijk
stellen de bestuurders van de steden zich op als critici die van de provincie weinig heil te
verwachten hebben. Anderzijds beseffen ze ook dat ze tot elkaar en tot de provincie ver-
oordeeld zijn en dat de rol van supporter productiever zou kunnen zijn. Tijdens het ver-
loop van dit proces wordt duidelijk welke keuze de bestuurders hierin maken.

4.2 De contactgroep NUBS

Op 23 mei 1993 ontmoeten de ambtenaren van de vijf steden en de projectleiders elkaar
voor het eerst. De portefeuillehouders hebben ingestemd met verdere uitwerking van het
projectvoorstel, de ambtenaren zijn in feite door hun portefeuillehouders naar deze bij-
eenkomst gestuurd met de bedoeling te voorkomen dat er zaken uit de bus komen waar
de steden geen behoefte aan hebben.

De achtergrond en het ambitieniveau van het projectvoorstel worden toegelicht en de
bereidheid tot samenwerking wordt gepolst. Het animo is niet groot, maar de ambtena-
ren willen voorlopig wel meewerken.

Wel had ik de nodige reserve door de boodschappen die ik vanuit Breda meekreeg: "Wat de pro-
vincie doet sklt nooit wat poor'" en "Pas op poor de andere steden, vooral voor Tilburgr De
openheid van de provincie en de andere steden in de contactgroep sprak me desondanks erg aan
en dat werkte positi«" (Samenvatting interviews met de contactgroepleden.  By'lage 3 j

Er wordt een contactgroep samengesteld: van elk van de viif steden een ambtenaar
(hoofd afdeling Strategie of Ruimtelijke Ordening), van de provincie twee projectleiders
(een planoloog en een stedebouwkundig ontwerper) en een ambtenaar van de Inspectie
Ruimtelijke Ordening (IRO) van het ministerie van VROM. Het afdelingshoofd Stedelijk
Gebied zal als technisch voorzitter de vergaderingen leiden.

De contactgroep, aanvankeljk een std sceptische ambtenaren die elkaar nauwelijks vertrouwen,
vormt de derde arena. Uiteindelijk zal deze arena uitgroeien tot de meest belangrijke. Hier wer-
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den ideeen uitgedacht. strategian besproken om de eigen organisatie mee te krijgen en besluit-
vorming voor te bereiden. inhoudetilke discussies gevoerd over de toekomst van Brabant. De

samenwerking en nieuwe verstandhouding tussen de steden en de provincie komt infeite in deze
arena tot stand. Tijdens dit proces veranderen de ambtenaren van de steden van critici in
intermediairs, die gen grott rol hebben gespeeld bij de acceptatie van de samenwerkingsgedach-

ten bg de steden.

Men is bereid een poging tot samenwerking te wagen. Om een nieuwe mislukking te
voorkomen wordt het creeren van een plezierige werksfeer, waarin open met elkaar

gepraat kan worden over inhoudelijke zaken, vooropgesteld. Over een ander einddoel
wordt voorlopig niet gesproken. Wel worden er gedragsregels afgesproken:

-  G#Un 'rangen en standen': rijk, provincie en steden zijn in dit proces gelijkwaardig;
-   Er worden g66n notulen gemaakt, enkel afsprakenlijsties. (Iedereen moet vrii kunnen

spreken zonder zich in eigen huis meteen te moeten verantwoorden);
-   Er wordt geopereerd op basis van een zogenaamde 'vrijdenkersanalyse'; er wordt ni#            49

bij voorbaat uitgegaan van concepten zoals het Stedenring-concept, dat zijn geldig-
heid nog moet bewijzen.

De contactgroep stelt de bestuurders voor een onderzoek te laten verrichten. Doel is de
positionering van de vijf grote Brabantse steden, ten opzichte van elkaar en ten opzichte
van concurrerende steden en stedelijke gebieden in Europa, helder te krijgen en een plan
van aanpak op te stellen om de positie van de Brabantse steden te optimaliseren. De con-
tactgroep is verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en legt verantwoording af aan
het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV. De beslispunten zullen ook worden besproken
tijdens het zogenaamde B5-overleg (regulier overleg tussen de burgemeesters van de vijf

grote steden en de commissaris van de koningin). De provincie, het ministerie van
VROM en de vij f steden zullen samen de kosten dragen. Het portefeuillehoudersoverleg
RO/VHV gaat accoord.

Na enkele rondes van 'vrijdenken' wordt besloten dat het onderzoek naar de positie van de
Brabantse steden, in de stijl van het vrjdenken, ten onorthodox onderzoek moet worden. gem
'omgevallen  boekenkast-methode'  met  veel  ci#ermateriaal en dikke onderzoeksrapporten,  maar
concrete informatie, a/komstig van een enquite onder bed«iven van enige importantie, gevestigd
in de viifgrote Brabantse steden. Er zullen concrete vragen worden gesteld, die meetbare ant-

woorden opleveren over de positie van hit Brabantse bedrijfileven in de viifgrote steden en hun

belang poor de regio. De uitkomsten zullen tiidens vilf werkcon#renties voorgelegd worden aan
eenjorum van opinionleaders uit de vw-steden en vervolgens aan opinionleaders op provinciaal
niveau.

4.3 In de ban van de ring)

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt een opdracht verstrekt aan de bureaucom-
binatie Mens & Ruimte/Kolpron. Twee onderzoekers, van elk bureau 6*n, zullen als faci-
litator  in nauw overleg  met de contactgroep opereren. Hun startnotitie heeft als titel:  "I n
de ban van de ring ", refererend aan een van de onderzoeksvragen: Is de Stedenring
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alleen maar een ruimtelijk concept of is er ook sprake van een functionele samenhang?
Kortom, zijn de Brabantse steden door hun relaties in de ban van de (steden)ring3 (Mens
& Ruimte/Kolpron, november I994). Het bedrijfsleven in de vijf steden lijkt op het eer-
ste gezicht niet direct belanghebbende bij het project. Toch is daar veel kennis voorhan-
den over de werkelijke situatie van het Brabantse bedrijfsleven. Daarom is het voor het
onderzoek belangrijk hen als 'aanpassers' bij het project te betrekken. Er wordt een
enqu&teformulier gestuurd naar 2500 bedrijven, gevestigd in de vijfgrote Brabantse ste-
den, Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. De enquhe beperkt
zich tot de sectoren die veelal bovenregionale relaties onderhouden (industrie, bouwbe-
drijven, groothandel, transport, financiele en zakelijke dienstverlening). Er wordt geke-
ken naar toeleveringen, afzet, organisatorische relaties en vestigingsplaats. De respons is
44%· De enqu6te richt zich vooral op de relatiepatronen van het stedelijke bedrijfsleven,
de feitelijke, op dat moment actuele situatie. Op basis van de uitkomsten tekent zich een
beeld af van drie regionale industriele complexen, elk met een eigen signatuur: het
modern-technologisch complex. het logistiek-industrieel complex en het toeristisch-

50 recreatief complex.
Tijdens vijfwerkconferenties worden de uitkomsten besproken; ze zijn vooral gericht

op de perceptie van de relaties tussen de steden en hun waardering van relaties als con-
currentie, complementariteit, kansen en bedreigingen. Hoewel dit laatste geen reeel
beeld hoeft op te leveren is het wel van belang voor het onderzoek. Er worden een aantal
sleutelfiguren uitgenodigd, belangrijke actoren in de stedelijke besluitvormingsproces-
sen; hun beeld van de werkelijkheid heeft een grotere invloed op te nemen beslissingen
dan die werkelijkheid zelf. Ook hun rol als 'aanpassers' is van belang voor de uitkomsten
van het onderzoek.

De werkconferenties worden in maart en april I994 gehouden. respectievelijk in
Tilburg, 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven/Helmond. De steden geven aan wie zij
als sleutelfiguur aan tafel willen hebben. de provincie organiseert de bijeenkomsten. De
vijfde en laatste bijeenkomst is in het provinciehuis. De uitkomsten van de vier voor-
gaande conferenties zijn daar input voor het programma. De stedeliike conferenties
bestaan uit ongeveer vijftien deelnemers uit het lokale bedrijfsleven, het maatschappe-
lijke en het culturele leven. De provinciale conferentie heeft een wat ander karakter en
wordt gekenmerkt door een discussie over de positie van de Brabantse steden in het ste-
deliik netwerk van de Stedenring Centraal Nederland.

T(idens de bjunkomsten wordt veel van de deelnemers gevraagd. Er worden stickers geplakt,
keuzes gemaakt en verdedigd, kaarten getekend en verscheurd.*flip-overs volgeschreven, er wordt
consensus gezocht en gevonden. Door spelregels ziin "net" en )a, maar" verboden woorden en
worden negatieve reaaies op elkaars ideeen en opmerkingen absoluut niet getolereerd. Op deze

stedelijke con renties begint voor het terst iets op te borrelen dat op aanzetten voor samenwer-

king met andere steden duidt.

De Tilburgse sleutelfiguren
De eerste bijeenkomst is in Tilburg. Deelnemers zijn vier directeuren van een groot
bedrijf (Mastergroup, Thijs de Beer, Machinefabriek Staps B.V. en ABN/AMRO Bank),
drie vertegenwoordigers van de gemeente. twee van adviesverlenende organisaties voor
het bedrijfsleven (Kamer van Koophandel en Regionaal Bureau voor de Arbeidsbemid-
deling Midden-Brabant). twee van de kennisinstituten (Katholieke Universiteit Brabant
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en Hogeschool Katholieke Leergangen, nu Universiteit van Tilburg en Fontys
Hogescholen) en tenslotte de directeur van de Stichting Schouwburg Tilburg.

De onderzoekers lichten de aanleiding en aard van het project toe en bespreken de
uitkomsten van de onder het bedrijfsleven gehouden enqu6te. Daarna wordt gesproken
over de positie van Tilburg ten opzichte van andere steden.

Iedere deelnemer  krjgt  tien plakker(its,  v(if rode  en  viifgroene.   Hiermet  kan  op een kaart  van
Nederland en wijde omgeving worden aangegeven welke viffsteden complementair en welke con-
currerend worden geacht. Concurrerend in complementair kan natuurlijk ook.1 Er wordtjlink
geplakt. Vervolgens wordt er over de keuzes gediscussiterd. Dat leidt tot he#ige uiteenzettingen,

waarbij herhaaldelqk op de spdregels mott worden gewezen.  Voor de Un is de scope Waalwilk,
voor de ander heel Europa. Ook heeft de schouwburgdirecteur duidelijk andere concurrenten
dan het bedrii/ileven en willen de kennisinstituten wel met steden samenwerken waar de
gemeente niets van mott hebben. Samenwerking met gel(ikwaardige steden is moeilijk aan k
geven; die z(in €hel niet interessant genoeg ofze{fniet in Tilburggernteresseerd in de ogen van
de deelnemers.                                                                                                                    5I

De deelnemers hebben een beeld van een regio, niet groter dan de directe omgeving van
Tilburg. Waalwijk en Turnhout worden gezien als complementair en zijn in positieve zin
aan Tilburg te koppelen. Samenwerking met gelijkwaardige steden is moeiliiker aan te
geven. Tilburg wordt gezien als een soort oog in de cycloon: aan de rand van de gemeen-
te is de meeste economische activiteit. Bovendien ligt Tilburg op enige afstand van de
hoofdtransportassen. Het streefbeeld is om meer een spin in het web te worden dan een
cycloon.

Vervolgens wordt naar de kansen en bedreigingen van Tilburg gekeken. De deelne-
mers zien vijfkansen: Tilburg Universiteitsstad, Euregiovorming, migratie van bedrijven
en bevolking van de Randstad naar het zuiden, ruimte voor vele functies in Brabant en
toename van de kennisindustrie. Bedreigend vindt men het feit dat de industrie geen
groeisector is en dat het gemiddeld besteedbaar inkomen in Tilburg steeds lager wordt.
Daarna gaat het om de sterkten en zwakten van Tilburg.

De sterkten van Tilburg zijn volgens de deelnemers de lokale overheid, de Tilburgse
ondernemersgeest en het parklandschap in de regio. Er worden meer zwakten dan sterk-

ten geconstateerd: het ontbreken van een noord-zuid-as, waardoor Tilburg geen infrast-
ructureel knooppunt is, het ontbreken van een identiteit, traditionalisme. het ontbreken
van een science-park, het ontbreken van kwaliteit in het stadscentrum, een zwak win-
kelapparaat en het ontbreken van grote trekkende industrieen.

Er volgt een afsluitende discussie over de te kiezen beleidsstrategie bij de positione-
ring van Tilburg ten opzichte van omliggende steden. Concurrentie wordt in Tilburg niet
als een probleem ervaren. Elke stad dient een eigen basisniveau te hebben. Concurrentie
en complementariteit spelen zich echter af op het hoger gelegen niveau van de bovenre-
gionale functies en juist hier dienen win-win situaties, waar alle betrokkenen iets aan
hebben, gecreeerd te worden. De deelnemers vinden dat de Brabantse steden naar bui-
ten toe gezamenlijk moeten optreden; voor de rest zal de concurrentie er wel blijven en
is het vooral zaak dat Tilburg zich profileert. Het imago van moderne industriestad is
goed gekozen, maar ook de onderwijsfunctie en de recreatiemogelijkheden in de omge-
ving moeten dikker worden aangezet. Het is de rol van de overheid om voorwaarden-
scheppend beleid te crearen
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Opvallend is dat in Tilburg de grootste sterkte ligt bO de lokale overheid. Deze he€Ji haar zaak-
jes god op orde, he€# een goede lobby in Den Haag en is ondememend.  Promotie-trips gaan de
hele wereld  over en leveren   ook   nog  wat  op   (Fuji   bO'voorbeeld). Burgemeester Brokx wordt
gezien als een sterke persoon die veel voor elkaar krilgt.
Vervolgens wordt gesproken over kansen en bedreigingen. De deelnemers schdiven stellingen op
grote flappen. Er komen uitspraken over economic, ondtrwijs, bevolking, in»structuur, regio's
en regiovorming, overheid en ruimte. De bedreiging van "het ontbreken van een gezamentijke
vijand" valt  in geen enkele  nibriek  onder te brengen. leder krijgt zes stickers om bij de stellingen

te plakken die het meest aanspreken. Na de lunch komen de sterkten en zwakten aan bod. Er
worden weir hed wat stellingen naar voren gebracht, gespreid over een aantal rubrieken: eco-
nomie, toerisme m recreatie, onden«is, bedrilfsruimte, acquisitie. lokaal bestuur, woonomge-

ving, situering en bereikbaarheid, imago en mentaliteit en het stadscentrum.
"Bekrompenheid»inderwaardigheidscomplex" en "beperkt rendement van de onderwijsvoor-
zieningen"  zijn  nog  wel  te  rubriceren,  maar  "dat  er  Tilburgers  zijn die denken  dat  de  stad
beschikt over belangrijke historische monumenten" is een rubriek op zichzelf Ook hier zorgt het

52 stickers plakken voor enige ordening.

Het Calimero-effect in 's-Hertogenbosch
In 's-Hertogenbosch zijn vijftien deelnemers, waarvan zes van de diverse overheden (6*n
van de provincie Noord-Brabant. twee van de gemeente, 6#n van de rechtbank, 6*n van
het Rijksarchief en 6#n van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch), vier van adviesorganen
van het bedrij fsleven (VNO, Bedrij fscontact Brabant Noord-Oost, Kamer van Koophandel
en Stichtingen Belangenbehartiging Bedrijfsleven), drie uit het bedrijfsleven (Heijmans
Projectontwikkeling, FIT Telecom en Winkel Project Management) en tenslotte de
directeuren van het Bosch Medisch Centrum en van de Hogeschool 's-Hertogenbosch.

Het programma van de dag is hetzelfde als in Tilburg. Allereerst wordt de positie van
's-Hertogenbosch ten opzichte van andere steden in en rond Nederland besproken. De
Bossche deelnemers vinden een stad minder concurrerend of complementair naarmate
deze verder van 's-Hertogenbosch is verwijderd. Waalwijk en Oss worden overwegend
als complementair beschouwd en de vier andere grote Brabantse steden voornameliik als
concurrerend, met Eindhoven aan de leiding en Tilburg als goede tweede ; ook Utrecht,
Niimegen, Venlo, Amsterdam en Rotterdam vormen een bedreiging. De deelnemers
constateren dat 's-Hertogenbosch weliswaar precies tussen een aantal belangrijke steden
ligt, maar niet het centrum vormt. " 's-Hertogenbosch is een te kleine stad voor een te
grote provincie."

Als het gaat om de kansen en bedreigingen valt op dat er sprake is van een soort gela-
tenheid. Van de 39 stellingen zijn er slechts II positief. Als bedreiging wordt onder meer
aangedragen dat 's-Hertogenbosch door de Andere Brabantse steden als bedreigend
wordt gezien. Ook bii de stellingen over sterkten en zwakten van de stad komt naar voren
dat het zelfbeeld van de stad niet positief is. Het ontbreken van gelijkvormigheid in het
winkelbestand is evenwel een sterk punt evenals de ontwikkeling en segmentatie van
bedrijventerreinen.

Bii de discussie over de te volgen beleidsstrategie merken ook de aanwezigen op dat
er sprake is van een oververtegenwoordiging van zwakke punten. Niet alleen is Den
Bosch geen ondernemende stad, ook het lokaal bestuur functioneert niet optimaal.

De grote-stedenproblematiek in 's-Hertogenbosch zelf moet eerst opgelost worden,
daarna komt de stadsregio aan de beurt. Deze stadsregio moet vooral krachtig worden.
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De kansen en bedreigingen gaan boven de macht van 's-Hertogenbosch, volgens de deelnemers.

Het zijn de bestissingen die elders genomen worden, die positieve ofnegatieve consequenties voor
de stad hebben:  de  stad als speelbal  van de elementen. Alleen  het jeit dat 's-Hertogenbosch  een
historische stad is met een aantrekkelO'k centrum en ten gezellige #er is een eigen kans. Dat 's-
Hertogenbosch niet aangewezen is als stedelijk knooppunt is ook gen door anderen aangedaan
onrecht. Het he # zich kunnen voltrekken omdat de stad, nota bene de provinciehoojdstad. in
tegenstelling tot Tilburg, Breda en Eindhoven, geen ex-minister of -staatssecretaris als burge-
meester had. Verongelijkt wordt aangedragen: gun knooppuntstad, geen korte Ignen naar Den
Haag, gun toestemming van de provincie poor meer woningen, gtin toestemming voor meer
beddjventerreinen. Bovendien ontbreekt het de inwoners aan stadstrots, waardoor men niet in
staat is over de eigen kwaliteiten te communiceren. Daardoor is 's-Hertogenbosch ook in cultu-

reel opzicht onvoldoende bekend.
Ook het gemeentebestuur laat steken vallen: het optreden van het bestuur ten tijde van de zoveel-
ste gemeentdijke herindeling is onvoldoende taaisch geweest en daarom belemmerend voor de

ontwikkeling van de stad. En de eenzgdige opbouw van de bevolking maakt het er niet beter op;
24 de ambtenaren willen nia in 's-Hertogenbosch wonen. "Ge«door ten bestuurljke herin-            53
deling de stad ziin kracht terug". en anders mod er maar veel geld uit Den Haag komen, zodat
Den Bosch dezeljile kansen krjgt als de andere grote Brabantse steden. Deze blgven ook vooral
de scope; Europa bestaat nog niet echt voor Den Bosch. Een enkeling dudi te k(iken naar een
noord-zuidas op Belgie Ofoostwaarts richting Euregio RON/Waal, maar voor de miesten is dat
ved te ver weg. Tot Eindhoven/Helmond en niet verderl

Noord-zuid versus oost-west in Breda
Breda wordt besproken door elf sleutelfiguren: vier van de overheid (provincie, VROM,
tweemaal gemeente Breda), drie van advies/overlegorganen voor het bedrijfsleven
(Kamer van Koophandel Breda, Rewin West-Brabant en Innovatiecentrum West-Midden
Brabant), verder de directeuren van de Stadsschouwburg, van het Ignatius Ziekenhuis
en van Esso Nederland B.V.

De deelnemers constateren dat Breda, gelegen aan de noord-zuid en de oost-west as,
vertikaal vooral complementaire relaties heeft, maar in oost-west richting liggen de
zaken anders: naar het westen toe is Breda dominant (ten opzichte van Bergen op Zoom
en Roosendaal) terwijl op de oostflank men veelal met concurrentie te maken heeft.

Als kans ziet men dan ook de ligging op de noord-zuid as, zeker met het wegvallen
van de Europese binnengrenzen. De afstand tot het provinciehuis wreekt zich, gezien de
als bedreiging genoemde bestuurlijke conflicten in de regio, de regelgeving op het gebied
van milieu en ruimteliike ordening, de beschikbaarheid van ruimte. Mogelijk is het ook
deze afstand, die bijdraagt aan de beeldvorming van 's-Hertogenbosch als grootste con-
current. Naast sterkte, "Breda is een gezellige Bourgondische stad", heeft het veel zwak-
ke punten, die volgens de deelnemers grotendeels op het conto van de gemeente kunnen
worden geschreven. Bii het uitstippelen van een beleidsstrategie vinden de deelnemers
dat vooral moet worden ingezet op de noord-zuid as. De Riin-Schelde Delta wordt gezien
als relevant schaalniveau. Breda kan uitgroeien tot een 'stepping stone' tussen
Rotterdam enerzijds en ABG-stad (Antwerpen/Brussel/Gent) anderzijds. Daartoe moet
wel de infrastructuur worden geoptimaliseerd met de aanleg van de Zoomweg Noord en
de railverbinding Utrecht-Antwerpen. Daarnaast wil men de oost·west relaties verbete-
ren. Met Tilburg is op cultureel terrein potentie voor complementariteit, hoewel men
momenteel mutr heeft met Antwerpen. Gezien de profielschetsen van de overige grote
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Brabantse steden is er maar weinig onderscheidend vermogen. Breda kan echter inzet-
ten op procesindustrie, agrobusiness. zakelijke dienstverlening en cultuur. Naast een
goede woonkwaliteit en recreatie kan men dan in Breda "spelend werken en wonen".

In tegenstelling tot de deelnemers in 's-Hertogenbosch beschouwt men veel steden complemen-
tair aan Breda: Tilburg, Antwerpen. Roosendaal/Bergen op Zoom, Eindhoven en Dordrecht,
terwijl 's-Hertogenbosch als concurrent wordt gezien. Hier is het juist de historische kwaliteit,
de kantoodunctic en de status van politieke hoojdstad, met zijn korte ljnen naar de provincie,
die Breda de ogen uitsteekt. Toch leveren ook de andere grote Brabantse steden, naast comple-
mentariteit, voor het ze'/Derzekerde Breda wel wat bedreigingen op. De schuldige is volgens de

deelnemers het gemeentebestuur: geen keuzes maken, verkokering van het ambtel(ik apparaat,
geenjongeren- en ouderenbeleid, zwak verkeersbeleid, maar vooral hit ontbreken van regionaal
draagvlak door voortdurende burenruzies. Voeg daarbij onvoldoende culturele infrastructuur,
het niet willen zien van de kansen van de HSL en ruimtegebrek voor woningen en bedrijven,

dan is duidelijk hot men in Breda over het gemeentebestuur denkt.
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Grootschalig denken in Eindhoven/Helmond
De gemeenten Eindhoven en Helmond hebben twaalfpersonen uitgenodigd: zes van de
overheid (drie van gemeente Eindhoven, aangevoerd door burgemeester Welschen in
eigen persoon (als opvolger van van Kemenade), 66n van Helmond, twee van de
Inspectie Ruimteliike Ordening Zuid). twee uit het bedrijfsleven (Hurks Bouwbedrijf
B.V. en van Kalmthout, Nienhuis & Luiten Makelaars), twee van de kennisinstituten
(Technische Universiteit Eindhoven en Pedagogische Hogeschool de Kempen), en de
directeur van het Stedelijk van Abbemuseum.

Vormgegeven in stellingen zijn de grootste kansen voor Eindhoven endogeen, terwijl
de bedreigingen te maken hebben met externe factoren. Gedefinieerd tot sterkten en
zwakten levert dit de technologische ontwikkeling en de variatie in technologie en ken-
nis als sterkste punt op, ten\,ijl de zwakke punten gevormd worden door de verblijfs-
waarde in de binnenstad. het ontbreken van een compacte stad, het ontbreken van een
gezamenlijke identiteit Eindhoven/Helmond en het te weinig promoten van de stad
("Tilburg heeft een hoog ambitieniveau en heeft daar succes mee"). Alles bil elkaar leidt
dit tot het ruimtelijk beeld van de 'boemerang' Nijmegen via Venlo naar
Eindhoven/Helmond en Tilburg als belangrijkste gebied van technologie en kennis.
Vanuit haar complementaire kwaliteiten in de consumptieve sfeer kan 's-Hertogenbosch
hieraan worden toegevoegd. De boemerang zou zich moeten ontwikkelen tot derde

nationale mainport: de technologische mainport. Op landelijk niveau heeft Eindhoven
deze status wel. maar deze wordt niet uitgedrukt in Haagse geldstromen. terwijl hier
juist de kansen voor Nederland liggen om de achterstand op het terrein van research &
development in te lopen. Men staat dus voor de taak de functionele relatie met de boe-
merangsteden te optimaliseren. Volgens de deelnemers ligt hier een belangrijke rol voor
de provincie en de andere Brabantse steden om samen op te trekken en oplossingsge-
richt te werk te gaan, waarbij niet uit het oog moet worden verloren dat Eindhoven qua
belang met kop en schouders boven de anderen uitsteekt. Ook het rijk moet deze positie
van Eindhoven/Helmond erkennen en materialiseren door geldstromen en toewijzing
van grootstedelilke functies en topvoorzieningen.

Het is meteen duidelilk dat hier grootschalig gedacht wordt. Naast de andere Brabantse steden
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ziet men ook Venlo. Antwerpen, Maastricht, Dusseldolf Amsterdam, N(imegen en Breda als

complementair aan Eindhoven. waarbii Tilburg tevens alsgrootste concurrent in Brabant wordt
gezien, terwgl Breda geen rol speelt. Behalve Venlo, dat geen enkele bedreiging vormt, zijn alle
genoemde steden naast complementair toch ook concurrerend op diverse gebieden. Zo blijkt

Maastricht de grootste bedreiging op aftand (kooptoerisme, ambitieniveau, historisch milieu,
centrale ligging ten opzichte van het Ruhrgebied, internationale projilering), gevolgd door
Dusseldolf (leegzuige Rct op winkelaanbod van Eindhoven, aantrekken van internationale
ondernemingen)
Goed is de kennisinfrastructuur. Slecht voor de stad is de versnippering van subsidiestromen,
selectieve toewijzing van middelen aan de Randstad, het slechte imago van Eindhoven/Hel-
mond door de problemen bq Philips en DAF ("een grote stad met een provinciaal imago") en
verties van werkgelegenheid aan de lage lonen tandem.

De provinciale werkconferentie: nu moet er maar eens bestuurd worden
Op 27 april I994 vindt de provinciale werkconferentie plaats, waarbij naar de Brabantse
steden als geheel wordt gekeken. Het aantal deelnemers is groter en gevarieerder dan bij              55
de stedelijke bijeenkomsten. Het gezelschap bestaat Uit 22 personen, waarvan zes van de

overheid (vier van de provincie, 66n van de Nationale Woningraad, 66n van Rijkswater-
staat), vier vertegenwoordigers van de wetenschap (Technische Universiteit Eindhoven,
Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Utrecht), vier van het bedrijfsleven
(Nationale Investerings Bank Den Haag, NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Libe-
ma en F.G.M. Bank N.V.),  twee van adviesorganen (Sociaal-Economisch Overlegorgaan
Brabant/BZW en Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond), twee onafhankeliike
organisaties (Stichting Brabantse Milieu Federatie en Provinciale VW Noord-Brabant)
en tot slot de directeur van de Schouwburg in Arnhem. De uitkomsten van de stedelijke
werkconferenties ziin de deelnemers bekend.

Eerst wordt het relatienetwerk, complementair dan wel concurrerend, van de vijf
grote Brabantse steden benoemd. Opvallend is dat er weinig grensoverschrijdende rela-
ties worden onderscheiden; slechts de relatie Breda-Antwerpen tekent zich duidelijk af.
Verder valt op dat de sterkste relaties volgens de deelnemers bestaan tussen Tilburg en
Eindhoven, de overige volgen op afstand. Men onderscheidt Eindhoven en Breda als
ankerpunten en merkt de geisoleerde positie van 's-Hertogenbosch op. 's Middags wordt
in twee groepen gewerkt; de ene groep praat over mogelijke win-win situaties en de ande-
re over beleidsmatige instrumenten om ze in daden om te zetten. Er wordt plenair terug-
gemeld. Het blijkt niet moeilijk om een aantal win-win situaties te benoemen. De groot-
ste winst kan worden geboekt door de overheid zelf, die eerder belemmerend dan
ondersteunend is. De provinciale overheid blijkt in de andere groep het belangrijkste
gespreksonderwerp te zijn geweest. Men ziet als taak voor de provincie het versterken
van de bovenregionaal bindende rol door allereerst te zorgen voor de benoeming van
'compromis-zoekende' burgemeesters, een coherent grote stedenbeleid, het benoemen
van een gedeputeerde Grote Stedenbeleid, het ontwikkelen van een visie en zorgen dat
deze gedragen wordt door alle steden en verder het regelen van bovenlokale zaken.

Heden en toekomst van de vijfgrote Brabantse steden in ten stedeljk netwerk staan hier ter dis-
cussie. Er wordt mar gepraat en minder geplakt. Er wordt a»geven op de gehanteerde metho-
diek  en ook vindt men dat de resultaten van de steddijke werkcon/erenties meer gebaseerd ziin
op emoties dan opfeiten. Het slechte lokale bestuur wordt door veel deelnemers genoemd als oor-
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zaak van problemen. De provinciale bestuurders komen er ook niet zonder kleerscheuren aL
want zij z(in verantwoordeljk voor de haat- en nijdverhoudingen tussen de Brabants£ steden.
Juist met het verdw(inen van de binnengrenzen in Europa dient er samenwerking te komen.
Brabant valt tildens het debat uiteen in em oostelqk en westdijk deel, waarbij zowel Tilbur·g als

's-Hertogenbosch weeskind worden.
Geconcludgerd wordt dat het maar eens afkelopen mott z .in met de concurrentie tussen de steden.

De belangrijkste conclusie van de provinciale werkconferentie is wel de rol die de over-
heid wordt toegedacht door de sleutelfiguren. Er wordt gevraagd om een sterke regierol
van het provinciebestuur. Zeker met het vooruitzicht van een 'Europa van de regio's' is
regionale ruzie onacceptabel. Ook van de steden wordt een volwassen houding gevraagd
en een acceptatie van het feit dat er'inclusief de anderen' moet worden gedacht. Hier ligt
dus een duidelijke vraag vanuit het maatschappelijk veld aan de bestuurders van de vijf
steden en van de provincie.
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4.4 Resultaten van het onderzoek

Het concept-eindrapport van de enqutte en de workshops verschijnt in oktober 1994· Uit
de onderzoeksresultaten blijkt dat de provinciegrens g#6n relevante grens is. Relaties
tussen steden laten  zich niet afremmen door provinciegrenzen of zelfs landsgrenzen.

Een van de meest markante conclusies is echter dat de kris-kras economische relaties
tussen de steden in en buiten de provincie voldoen aan een netwerkstructuur; er wordt
gttn onderbouwing gevonden van het ruimtelijk concept Stedenring Centraal
Nederland. Met andere woorden, de Stedenring is wel een interessant, op de tekentafel
bedacht, concept, maar in de praktijk is er geen sprake van een Stedenring in functione-
le zin; het is een wensbeeld.

Nog een andere conclusie baart opzien: de polariteit concurrentie-complementariteit
bestaat niet! Het blijkt dat concurrerende relaties tussen bedrijven vaak aanleiding ziin
tot het ombuigen van de relatie naar samenwerking. Concurrentie is dus de eerste stap
naar complementariteit.

Verder blijken de bestaande relaties te kunnen worden geclusterd tot regionale com-

plexen. Deze worden hier gedefinieerd als een verzameling van bedrijven en instellingen
die veel relaties met elkaar onderhouden. Regionale complexen kunnen elkaar overlap-
pen of door elkaar heen lopen. afnankelijk van het soort bedrijven/instellingen en hun
relaties. Er kunnen drie regionale complexen worden onderscheiden: het Maritiem
Logistiek Complex West-Brabant, het Modern Technologisch Complex Oost-Brabant en
het Toeristisch Complex Midden-Brabant. Tilburg vormt het scharnierpunt van alledrie
de complexen. Het uitbouwen van deze regionale complexen door middel van strategi-
sche allianties, op basis van win-win situaties, zal de complexvorming versterken en de
positionering van Brabant als intermetropolitane regio (tussen Randstad, Ruhrgebied en
ABG-stad) bevorderen.

Het concept-eindrapport wordt in de contactgroep NUBS besproken en op enkele
punten aangescherpt of verduidelijkt. Daarna gaat het naar het portefeuillehoudersover-
leg RO/VHV en naar het 85.overleg.  In de arena van het B5-overleg (de vij f burgemees-
ters en de commissaris van de koningin) is er veel kritiek. Vanuit Tilburg is er de mees-
te onvrede. maar ook in Breda en Helmond zijn er pijnpunten.
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Burgemeester Brokx vindt het onaanvaardbaar dat Tilburg wordt weergegeven in het centrum
van het groene complex, als een soort parkwachter voor de Efteling. de Beekse Be,gen en het
Land van Ooit en toegangspoort tot de Campina, de Drunense duinen en de Oistenvijkse ven-
nen. En dat terwol Tilburg serieus bouwt aan zlin imago van moderne industriestadf Wat het
niet beter maakt is hetfeit dat er weI aandacht wordt geschonken aan twee noord-zuid lopen-

de hoofdtransportassen, die respectievelijk van Rotterdam via Breda naar Antwerpen en vanuit
Amsterdam/ Utrecht via 's-Hertogenbosch en Eindhoven enerzijds via Venlo     naar    het

Ruhrgebied en anderzijds via Maastricht naar Belgiten Zuid-Europa vocren. En over de

belangrjke oost-west vervoersas die via Tilburg, met alle daar gevestigde logistiek en distributie,
de Brabantse steden met clkaar verbind: geen woord.1 Ook speelt Tilburg, moderne industriestad,
in het Modern Technologisch Complex ggen rol van betekenis.  Dit complex bevindt zich volgens
het rapport voornameljk in Oost-Brabant. Over midden-Brabant geen woord. Het Tilburgse lid
van de contaagroep NUBS wordt door Brokx ter verantwoording geroepen en komt met een
dringende boodschap terug
Het probleem van het kaarije van de complexen kan technisch worden opgelost door duidelijker
zichtbaar te maken dat Tilburg niet sled:ts van het toerisme lee#, maar wel degel k het schar-             57
nierpunt vormt  van  drie  complexen  en  van dlk complex functioned deet uitmaakt, als inige
Brabantse stad. Maar de oost-west as vormt een Ght probleem. Er kan niet op verzock gesleu-

teld worden aan de onderzoeksresultaten. Daarom wordt een aanvullend onderzoek gedaan om
te kijken Of de door Brokx genoemde, via Tilburg lopende vervoersstromen. daadwerkelgk
bestaan. En inderdaad, de burgemeester he€ft geliik. Dus wordt ook het belang van de oost-west

hoofdtransportas in het rapport opgenomen. En het Modern Technologisch Complex bevindt
zich in oost- in midden-Brabant.
Ook burgemeester Niipels heeji aanmerkingen. Voor hem wordt het Maritiem Logistiek
Complex West-Brabant omgedoopt tot Logistiek Industrieel Complex West-Brabant. Tenslotte
is ook burgemeester van Elk nog een beetje ongelukkig. Er is wel aandacht voor de lasten van de

industride edenis in Helmond, maar nia voor het.Rit dat de gemeente veel aandacht besteed:

aan het verbeteren van het centrum en de Kanaalzone. Ook dit wordt ter harte genomen en
iedereen is tevreden.

Het eindrapport verschijnt in december I994 en wordt met tevredenheid ontvangen
door het portefeuillehoudersoverleg en de B5. Het provinciebestuur besluit een bijeen-
komst te organiseren om het onderzoeksrapport te presenteren aan een uitgebreid gezel-
schap van bestuurders, bedrijfsleven en kennisinstituten. De bijeenkomst dient een
meervoudig doel. Er moet antwoord komen op een heleboel vragen: wat hebben over-

heid, bedrijfsleven en wetenschap aan de uitkomsten van dit onderzoeksrapport? hoe
kan de chronische achterdocht tussen de vijf grote Brabantse steden onderling en tussen
steden en provincie omgebogen worden naar concrete samenwerking? hoe kan er een
platform gevormd worden om de drie pijlers voor de toekomstige ontwikkelingen in
Brabant - overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten - met elkaar te laten discussieren?
hoe wordt er gecommuniceerd over de onderzoeksresultaten met de achterban van alle

belanghebbende partijen? De projectleiders krijgen opdracht de bijeenkomst te organi-
seren. Zii ziin zich bewust van het grote afbreukrisico.
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4·5 Veranderingen in de contactgroep NUBS

In deze arena beginnen zich een aantal veranderingen voor te doen. De sfeer is langzaam
maar zeker meer ontspannen geworden. Volgens de leden van de contactgroep, afde-
lingshoofden, die binnen hun gemeentelijke organisatie geen vakcollega's hebben op
hetzelfde niveau, werkt deze 'eenzame' positie versterkend op de saamhorigheid binnen
de groep; iedereen zit in hetzelfde schuitie en worstelt met dezelfde problematiek. De
stedelijke ontwikkelingsproblematiek in de verschillende steden kent raakvlakken en het
uitwisselen van oplossingsrichtingen wordt als positief ervaren.

Daarnaast is er veel energie gestoken in teambuilding. Met name in de beginfase ver-
liep de discussie nogal eens stroef, omdat de ambtenaren van hun wethouders bood-
schappen en waarschuwingen meekregen. die niet zomaar op tafel werden gelegd. Dan
volgde een afspraak voor bilateraal overleg om de problematiek helder te krijgen en de
knelpunten op te lossen.

58                  "Die rol heb ik vaak moeten spelen.  Denk maar eens aan het concept-eindrapport van het onder-
zoek in december 1994· Daar kwam Tilburg uit tevoorschiln als een parkwachter van het
Groene Hart van Brabant. En er was nauwelijks aandacht voor de oost-west corridor. Dat
schoot Brokx natuurlijk weI in het perkeerde keelgat.  "Dit moet stoppen. hier gaan we  niet  meer

mee verderl"  Toen  ik  met die boodschap bij jullie terugkwam  is  er  nog em extra onderzoek
gedaan  naar die oost-wist corridor. die Brokx overigens gelo.k gaf en de corridor  werd  in  het

eindrapport opgenomen. In Tilburg hadden we gen  "task jorce" onder leiding van de burge-
meester ze(f Ik werd geacht daar alles terug te melden. dus het was weI heel belangrijk dat ik de

rol van intermediair speelde om Tilburg in de boot te houden." (Samenvatting intervieuws met
de contactgroepleden. Bijlage 3)

De afspraak om geen notulen te maken kwam goed van pas. De contactgroepleden wis-
ten goed wat er speelde binnen hun eigen organisatie en konden aangeven wat wel en
niet haalbaar was. Langzaam maar zeker ontstaat er een vertrouwensrelatie, waarin ook
openlijk over de problemen aan het thuisfront kan worden gepraat. Met betrekking tot
samenwerking wordt er gesproken op basis van een 'vrijdenkersanalyse', puur inhoude-
lijk en zonder de politieke haalbaarheid erbii te betrekken. Pas als er een gezamenlijk
standpunt is over de wenselijkheid van vervolgstappen wordt een strategie afgesproken
om zaken thuis voorzichtig in de week te leggen; iedereen heeft hierin zi in eigen ver-

antwoordelijkheid.
De in de contactgroep genomen besluiten zijn alti id unaniem. maar vaak gaat daar de

nodige discussie aan vooraf.

De houding en werkwilze van de verschillende deelnemers aan de contactgroepbijeenkomsten
verleiden de projeakiders tot het geven van bignamen. 'His masters voice' weet altijd van tevo-
ren wat zijn wethouder ervan vindt en laat dat niet zomaar los, de 'intellectuelen' met de lasti-
ge burgemeesters zorgen dat er niets besloten wordt dat thuis verkeerd valt, de 'volger' volgt, van
de 'sjinx' weet je nooit van tevoren hoe het uitpakt, de 'kritische toeschouwer' blaji. maar bilt
niet, de projectleiders hebben een tameljk grote vrijheid en daardoor weinig problemen en de
voorzitter zorgt dat alles ordelijk verloopt

Gedurende het project verandert de contactgroep steeds meer in een vrijdenkersclub, de
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visies over hoe het verder moet komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Het verdedi-

gende gedrag binnen de contactgroep neemt af. In plaats daarvan wordt er openlijk
gediscussieerd over de te verwachten reacties van bestuurders op een bepaald voorstel en
wordt er gezamenlijk naar een strategie gezocht om de betreffende collega te helpen het
plan thuis te kunnen verkopen. En ook wordt er veel gelachen.

De organisatie van de bijeenkomst voor de presentatie van het onderzoeksrapport wordt
in de contactgroep NUBS doorgesproken. Omwille van de broze toenadering tussen de
steden en de provincie moet voorkomen worden dat er op gevoelige tenen wordt getrapt.
Zo is de keuze van de stad voor de bijeenkomst een heikel punt. Geen burgemeester
moet de kans krijgen zich als gastheer extra te profileren. Zelfs de tafelschikking gaat op
alfabetische volgorde om de gelijkwaardigheid te bewaken. De uitgenodigde sprekers
worden vooraf door de bestuurders van de provincie en alle steden gekeurd en al of niet
goedbevonden. Ook wordt afgesproken dat er geen persconferentie volgt, waar mensen
voor hun beurt kunnen praten, maar dat er de volgende dag een, van te voren goedge-

keurd, persbericht verschijnt. Ook de regie van de bijeenkomst en de communicatie naar              59
de genodigden wordt in de contactgroep besproken. De communicatievorm die de over-
heid hanteert moet meer overeenkomen met die van het bedrijfsleven; geen saaie ring-
bandles en nietjes, maar mooie brochures die nieuwsgierig maken en prikkelen om te
lezen.  Ook de bijeenkomst zelf moet prikkelend en interessant ziin.  En zo gebeurt het.

De 'nieuwe' manier van communiceren, met aandacht voor sfeer en atmosfeer, heeft
tijdens het NUBS-proces veel aandacht gehad. De beschrijving van de bijeenkomst gaat
daarom ook in op de communicatievormen, keuze van de locatie, de vormgeving en
regie, omdat deze elementen van belang zijn voor de procesgang.

4.6 De doos van Pandora

In de Vierlaargetijolen in Tilburg begint het op 21 juni 1995 te zomeren. Zon, ten aangename

temperatuur, vroliike muziek van Tria Maria, een prachtige stadstuin vol gedeputeerden. bur-
gemeesters,  hoge  heren  uit  het  bedr(#sleven  en  maatschappelilike  instellingen,  de -fine,fleur van

de wetenschap, ten oud-DG van het ministerie van VROM en een eenmansactiegroep Verder

wat lagere goden en ambtenaren. Een glas in de hand en een doos onder de arm. De doos van
Pandora. Huiswerk voor burgemeesters, industrielen en wetenschappers. Sheets en pennen.

De kernvragen die de eerste fase van het project heeft opgeworpen ziin: is er daadwer-

kelijk sprake van een Stedenring in functionele zin, wat is de positionering van Brabant
nu werkelijk en welke potenties zijn er voor de toekomst. hoe kan concurrentie worden
omgebogen naar complementariteit? De antwoorden op deze vragen kunnen belangrij-
ke consequenties hebben voor de provincie en de gemeenten, maar ook voor het bedrijfs-
leven en de kennisinstituten. Zij moeten de partners zijn waarmee aan de gewenste toe-
komst wordt gewerkt. Er bestaan wel reguliere overlegstructuren binnen elk van deze
drie partijen, maar er is geen gezamenlijk overleg. Daarom is het interessant ze alledrie
aan de tafel te krijgen en hen een duidelijke rol te geven.

De projectleiders zijn intermediair bij de organisatie van de workshop; in de provinciale arena

overleggen ze met de directeur, de gedeputeerde en de commissaris; daarnaast met de contact-
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groep. Er komen voorstellen en zaken worden uitgewerkt. De voorstellen worden in de verschil-

lende arena's teruggelegd en goedgekeurd.  De leden van de contaagroep NUBS polsen in hun

eigen organisatie bil hun bestuurders hoe er over potentiele sprekers wordt gedacht, welke men-
sen in ieder geval moeten worden uitgenodigd etcetera en sturen desgewenst bj.

De sprekers
Er worden vijf directeuren van grote en gezichtsbepalende bedrijven in Brabant uitge-
nodigd als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Zij moeten aangeven of het
bedrijfsleven zich herkent in de resultaten van het onderzoek, maar vooral welke conse-
quenties de uitkomsten voor hen hebben. Vooraf wordt er met hen gesproken op een
door hen gekozen tijd en plaats. De voorgeschiedenis van het project wordt toegelicht, de
aanpak van het onderzoek, de uitkomsten, de toekomstplannen en de rol die hen op de
bewuste avond is toegedacht.

Elk gesprek is weer spannend. Klikt het. lukt het deze mensen te interesseren, zijn ze bereid tijd
60                  en energie in dit project te steken? Hurks, directeur van een groot Brabants bouwbedriif'net <en

aantal dochterondernemingen in Zuid-Nedertand, tevens voorzitter van de regionale Kamer
van Koophandel, leert ons hoe het ontwikkelen van een toekomststrategie in het bedrifsleven in
zign werk gaat en wit daar graag iets over komen vertellen.

Het gaat niet bii iedereen van een kien dakie. Met de voorzitter van de Raad van Bestuur van
DAF  N. V. spreken we af in het provinciehuis, omdat dit aansluit bil zijn volgende afpraak.
Hij vindt moeil(lk een parkeerplaats. zOn secretaresse he  een andere tijd aan ons doorgege-

ven, zodat we tien minuten later arriveren.  Er is een vergaderkamer gereserveerd via het servi-
cecentrum van de provincie; het blijkt de.#actiekamer van de Socialistische Partij, waar hij het
onlangs.#ink mee aan de stok had. Hil is woedend en weigert in deze ruimte nog gen woord met

ons te wisselen. Uiteindel(fk belanden we in de grote manneren hal waar we onder het oog van
alles en iedereen ons gesprek in het zitie voortzetten. De plooien worden maar moeizaam glad-
gestreken.
Het lukt  niet om  met de hoofidirecteur van Philips Nederland  B. V.  vooraf een gesprek te heb-
ben en de voorbereiding loopt via de secretaresse, de post en defax
Verder praten we met de algemeen directeur van Philip Morris Holland, tevens voorzitter van
de West-Brabantse kring van de Brabants-Zeeuwse Werkgevers en goed ingevoerd in onderne-
merskringen in die regio. Hj wit op de bijeenkomst uitleggen waarom West-Brabant zich voor-

al op Rotterdam en Antwerpen en in veel mindere mate op de rest van Brabant richt.
De transportsector in Brabant bleek van groot belang in het onderzoek. Naast de direaeur van
Scansped Holland   B. V., die vanuit de ondernemingspraktijk   iets kan vertellen,   is   ook
Wormmeester. hoogleraar Grootschalige Transportsystemen. voormalig direaeur ETC en lid
van de Raad van Verkeer en Waterstaat, uitgenodigd. Hij zal ziln idectn over transport in de
toekomst komen toelichten op de b( eenkomst.
Rond die tijd staat in de NRC een interview met Wouter van Dieren, lid van de Club van Rome
en directeur van het Instituut voor Milieu- en  Systeemanalyse  (IMSA).  Daarin  wilst  hij alles

af wat Brabant op basis  van het onderzoeksrapport wil ontwikkelen. We nemen contaa  met
hem op, vertellen wat we aan het doen zijn en vragen ofhij Z(in visie wil given op het onder-
zoeksrapport. Nou, hg wit wet.1
En dan de voorzitter. We zoeken igmand met voldoende gezag om de burgemeesters van de v(if
grote Brabantse steden in het gareel te houden. Het wordt Prof Dr. Jenno Witsen, oud
Directeur-Genemal van de Ruimtelijke Ordening en bijzonder hoogleraar Nationale en
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Europese Dimensies van Ruimteli/k Beleid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De bur-
gemiesters met een Haagse achtergrond hebben in ieder geval ontzag poor him.
Meer moeite kost de selectie van de overige deelnemers aan de workshop. Ergaan geruchten dat
er iets staat te gebeuren waarje bil mott ziin. De ruimte is beperkt en ten te groot gezelschap is
onwerkbaar. De provinciale en gemeentel(Ike bestuurders z(in van de partij, maar ook de amb-
telijke top wenst in de volle breedte aanwezig te zil'n. liejit op de gerste rij. Uiteindel(ik zijn er
52 deetrtimers.

De locatie
Het valt niet mee om een locatie te vinden. Geen van de steden mag zich door de keuze
bevoor- of benadeeld voelen, het moet sfeervol zijn, bereikbaar met openbaar vervoer,
ruimte voor formele en informele contacten. De keuze valt op de Vier Jaargetiiden in
Tilburg, centraal gelegen ten opzichte van de andere steden, een oude stadsvilla dicht bij
het station, parkeergelegenheid in de buurt, prachtige entree, sfeervol ingericht, een
grote vergaderruimte maar ook een bar, mooie tuin.

6I

We maken een plattegrond op schaal van de vergaderruimte en gaan aan het inrichten. Er
wordt meubilair gehuurd  en   'rokken' gemaakt  voor  de  tajtls.   Bij  een bloemist leasen'  we  een
aantal objecten: twee metalen piramides. bekleed met gedroogd Groot Hoefblad en gen vijilial
meer dan levensgrote gietiizeren hanen. Deze laten we op verschillende manieren versieren: den
met gen lauwerkrans om de nek, ein met een vredestak in de bek, 6/n met een bloemenkrans op
hit hoo/d enz. en zetten ze midden in de zaal neer. Op de prachtige schouw en vensterbanken
worden antieke glazen.flesjes neergezet met in elk een roos en heel veel losse rozenblaadies enus-

sen. Er ziin statafils voor hit diner op het terras en in de tuin. In een hoek van het terras Tria
Maria, piano, jluit  en zang klassiek en modern,  mooi om k horen  en  te zien.  In de vestibule
met marmeren vlogr staat een tajil met de badges m even verderop de ober met het welkomst-

drankle. De b(ieenkomst kan beginnen.

De vorrngeving
Contact maken met het maatschappelijk veld vraagt om gebruik van hun communica-
tiemiddelen: geen ambtelijke nota's maar vormgeving. Voor de uitnodiging wordt brief-
papier ontworpen met een mooi NUBS-logo. De commissaris van de koningin onderte-
kent persoonlijk elke brief. De deelnemers krijgen vervolgens een informatiepakket
toegestuurd.

De tekst begint met het verhaal van Pandora, een vrouw uit de Griekse mythologie. Door
nieuwsgierigheid gedreven opent zij ten doos waaruit rampen en kwalen ontsnappen. In tegen-
stelling tot de doos van Pandora moeten  met de N UBS-doosjuist rampen worden voorkomen.
Een vormgevingsbureau maakt er iets moois van. Het wordt een doos met NUBS-logo; daarin,
verpakt in geel vliegerpapier een pakket bladen met gaatjes, hoojilkleuren geel en zwart, die in
een ringband passen. Hit programma zit erin, de deelnemerslOst, de cv's van de sprekers en de
uitkomsten van het onderzock in de vorm van een concept-brocuretekst.

En dan is er ook het huiswerk. Er is huiswerk voor het bedrijfsleven, voor wetenschap-

pers en voor burgemeesters. Aan de eersten wordt gevraagd naar de herkenning van de
onderzoeksuitkomsten, de waarde ervan voor het bedrijfsleven, de zin van ruimtelijke
concepten en de rol van de overheid in de ogen van het bedrij fsleven. De wetenschappers
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bereiden zich voor op de onderbouwing van de onderzoeksgegevens en de rol die de
wetenschap kan spelen als het gaat om veranderingsprocessen. Aan de burgemeesters
wordt gevraagd met wie ze in zee willen, en niet alleen met wie, maar ook met wit.
Binnen welke regionale complexen willen ze strategische allianties ontwikkelen en daar-
bij passende projecten van de grond brengenP Op 21 juni dienen ze deze vragen beant-
woorden.

Het programma
Omdat de meeste genodigden overbezette agenda's hebben start de workshop aan het
einde van de werkdag en eindigt om tien uur 's avonds. Om half zes is er een wel-
komstdrankie en een hapie voor de eerste honger. Burgemeester Brokx is op tijd. De
deelnemers ki iken even rond om te zien waar ze nu precies terecht zijn gekomen en wie
er allemaal zijn. Het is de eerste prachtige zomeravond na een lange regenperiode en het
diner wordt in de tuin geserveerd. Er zijn alleen statafels. Binnen een uur wordt een drie
gangenmenu geserveerd, verzorgd door het beste restaurant van Tilburg. Het tijdsche-

62                  ma is bindend. hebben we afgesproken. Om klokslag half zeven begint de bijeenkomst.

Er zijn 52 deelnemers, waaronder vii f burgemeesters, twaalf wethouders, drie gemeen-
tesecretarissen, een commissaris van de koningin, een griffier, drie gedeputeerden en
een inspecteur van het ministerie van VROM. Verder de top van het Brabantse bedrijfs-
leven: de directeuren van Philips, DAF, Philip Morris, Hurks, Scansped etc., vertegen-
woordigers van de beide Brabantse universiteiten en een aantal topambtenaren van pro-
vinciale en gemeenteliike overheden. Er is geen pers. De commissaris denkt dat
bestuurders niet het achterste van hun tong laten zien als de pers erbij is. Bovendien is
de verleiding groot om met persoonliike stokpaardjes te willen scoren en daar is deze bij-
eenkomst niet voor bedoeld.

Het is niet mogelijk om met 52 mensen tegelijk een zinnige discussie te voeren.
Daarom is er een 'inner' en een 'outer circle'. De 'inner circle' bestaat enerzijds uit een
tafel voor de sprekers. daartegenover een halve cirkel met burgemeesters. wethouders.
commissaris van de koningin en gedeputeerden. Dit zijn de gesprekspartners onder lei-
ding van de voorzitter. Alle anderen behoren tot de 'outer circle'. een aantal halve cirkels
daarachter; zij kunnen dus niet direct aan de discussie deelnemen. Indirect kunnen zij
zich wel in het gesprek mengen: er kan 'gezapt' worden. Iedereen heeft een map met
sheets (kaarties van Brabant en omliggende gebieden en blanco scheets) en pennen. Met
behulp van twee projectoren en een groot scherm kunnen de deelnemers 'inbreken' en
reageren  op wat er besproken wordt. De voorzitter beoordeelt of opmerkingen in  de dis-
cussie zullen worden meegenomen. Alle deelnemers zitten op alfabetische volgorde.

Er ziin zeven sprekers uit het bedrijfsleven, vijf burgemeesters en een gedeputeerde.
Elk krijgt tien minuten spreektijd. Een projectieklok geeft de tijd aan op de muur; na tien
minuten in het rood.

De commissaris heet iedereen welkom en licht toe waarom wij vandaag in Tilburg
zijn.

„Zoals u weet was Brabant 200 jaargeleden geen soevereine provincie, maargeneraliteitsland.
Precies 200 jaar geleden. hier in Tilburg, in de maand juni nota bene, is de viaorie begonnen.
Pieter Vreede uit Tilburg is op 11 juni 1795 door de representanten van Brabant naar Den Haag
gestuurd om Brabant toe te laten in het landsbestuur. De Brabantse revolutie is hier begonnen
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en dat onder de vredelievende naam van Piet£r Vreede. De historic herhaalt zich, want toen
Pieter Vreede strategische allianties aanging was dat het begin van de ovenvinning. Tegenover
ons zit het bedril/steven onder leiding van Jenno Witsen en ik hoop dat w(i in staat z(in met
elkaar tot creatieve gedachten te komen".

De voorzitter legt uit hoe er 'gezapt' wordt. Dan is het woord aan de sprekers, die vanuit
hun eigen optiek reageren op het onderzoeksrapport. Gerrit Wormmeester geeft een toe-
lichting op het toekomstige mobilititeitsplaatje van Brabant als de Europese eenheid
meer vorm gaat knigen.

Wormmiester pleit voor een eigen Brabantse identiteit.  Brabant mott er vooral voor waken geen
aanhangsel van de Randstad te worden. als een soort tweede keus. Ook moet er verder voonzit

gekeken worden. niet gerst een stad bouwen en dan voor ved geld een metro eronder leggen

Ondememers met enig gezag, maar ook met enig gevoel en emotie,  moeten samen met de over-

heid werken aan win-win situaties; all/En politici aan het werk zetten schept maar a./stand.
63

Hurks vertelt hoe de bouwwereld tegen de Brabantse toekomst aankijkt. Deze kiest voor
Brabant om de doodeenvoudige reden dat het bedrij f daar gevestigd is. de mensen kent
en er gekend wordt.

De Randstad is een risicovol gebied. veel duurder, de risico's zlin slecht  in te schatten en de con-
currentie is veel groter. Wat voor Brabant belangrijk is,  is een betrouwbare overheid. De risico's
voor de toekomst zitten in de mate waarinje de overheid kunt vertrouwen met betrekking tot de

regelgeving en op het gebied van jlankerend beleid en omgevingswaarde. De integratie van over-
heid, bedr leven en kennisinstituten is de onderlegger poor strategische plannen, die nu op
basis van het onderzoeksrapport ontwikkeld motten worden, vindt Hurks.

Henri Jansen verwoordt de visie van de vervoerders. De Brabantse transportonderne-
mingen willen Brabant ontwikkelen en profileren als een dominante schakel in logistie-
ke ketens, initierend, onafhankelijk en niet afwachtend wat Rotterdam doet.

Bedrii/sleven  in overheden zijn het er in deze regio's steeds  meer over eens dat transport en logis-
tiek als groeisector voor de werkgelegenheid gestimuleerd moeten worden, De gunstige geograji-
sche ligging en de sterk ontwikkelde dienstverlenende geaardheid moeten we zien als regionale
degstoBn voor de logistiek. Om deze potenties uit te bouwen dient de samenwerking en orga-
nisatie op gang te komen met vele partijen binnen Noord-Brabant, maar ook daarbuiten, met
de maingates Rotterdam en Antwerpen en met het achterland.

Pieter van Geel (door de commissaris gedwongen zijn 'heilige' jaarliikse fietsvakantie
met vrienden in Frankrijk voor deze bijeenkomst te onderbreken) licht toe waarom in dit
proces niet gekozen is voor de feitelijke situatie maar voor de ervaren werkelijkheid:

Het grvaren beeld van de werkel(jkheid, vooral de communicatie daarover, gecji vaak meer rich-
ling en is structuurbepalender voor de tockomst dan de echte werkelijkheid. Teamgeest is hier-
b  onontbeertqk.  Ik daag de grote steden uit, injietstermen, om dit concept in te vullen, aan te
geven wiejullie partners zijn, jullie ploeg samen te stellen, aan te given voor wie er gereden zal
gaan worden en waar.
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Tussen de voordrachten door zijn er korte interviews met sprekers en bestuurders. De
opstellers van het eindrapport gaan met een loopmicrofoon de zaal in en vragen reacties

op de gedane uitspraken.

Vraag aan een Eindhovense wethouder.· "Kunt u vanuit Eindhoven instemmen met de
Brabantse identiteit als een label voor verdere imagovorming wereldwijd?

.

Antwoord: "Ik denk dat Eindhoven bekendheid heeji gekregen door Philips. PSV is ook a #tan-
keliik van de bekendheid van Philips, het produkt dat verder in de wereld wordt gekend. En als
zodanig moetje dat ook hanteren. Ik vind het hanteren van Brabant om Eindhoven te promo-
ten veel moeiloker dan het omgekeerde".

En dan is het woord aan Wouter Van Dieren. Van Dieren kondigt aan dat hij het feestje
komt bederven. In minder dan tien minuten ziet hij kans om zowel bestuurders als
industrielen in opperste verwarring te brengen. De snelwegen van Brokx zullen er niet
voor zorgen dat Brabant welvarender wordt en meer werkgelegenheid krijgt, maar de

64 containers zullen slechts "sneller achter de horizon verdwijnen, de burgemeesters han-
denwringend op de stadsmuren achterlatend", terwijl Brabant achterblijft met het asfalt,
de stank en het verpeste milieu. Het BNP moet op een andere manier berekend worden
en ook milieukosten moeten hierin meegenomen worden. "Steeds zie ik de bulldozer,
de uitbreiding en de suburbanisatie. Het zijn tekenen van een wanhoopsoffensiefom het
werk naar ons toe te halen. Werk wat niet komt en uit Europa verdwijnt zolang transport
en energie te goedkoop blijven en de aantasting van natuur en milieu niet in rekening
wordt gebracht." Brokx heeft maar 66n wens: werk, werk, werk! Van Dieren legt aan de
hand van voorbeelden uit dat de plannen van de burgemeester heel anders zullen uit-
pakken dan hi j hoopt. De discussie verandert volkomen van karakter. Er wordt druk
'gezapt'.

Sheet: "Kan burgemeester Brokx uitleggen waarom hg vindt dat het voor het behoud van
natuur en landschap beter is dat de grote steden deze aspecten beheren dan de kleine dorpen?"

Antwoord van Brokx: I/a.1-
Ook de voorzitter raakt in venvarring: "la. maar meneer de voorzitter... o. nee, dat ben ik zeqi".

Na de koffie reageren de burgemeesters op het onderzoeksrapport vanuit de optiek van
hun eigen gemeente. De onheilsverhalen van Van Dieren gelden niet voor hun eigen
gemeenten. In plaats van de huiswerkopdracht om in te gaan op mogelijke strategische
allianties met andere steden brengt elke burgemeester een eigen verlangliistie mee. Ook
degenen die net nog onder de indruk waren van het betoog van Van Dieren willen meer,
groter. hoger, verder etc. Ze reageren nauwelijks op van Dieren. Over de noodzaak tot
samenwerking die uit het onderzoeksrapport komt en door de voorgaande sprekers werd
onderstreept, wordt nauwelijks gesproken.

De een wil relaties met het Ruhrgebied en Arnhem/Nijmegen en wil bovendien 'brainport' wor-
den, de ander wil gen Oost-West corridor en een groot bedrjvenpark poor de deur. een derdejuist
een Noord-Zuid corridor. een vierde vindt ign gemeente onderbelicht en cen viifile is van
mening dat z(in stad met de rug naar Brabant ligt en ved mar met Rotterdam en Antwerpen
he€fi en is daarom vooral voor samenwerking met de directe omgeving, want de Brabantse iden-
titeit is voor hem geen item. De commissaris krjgt steeds mar de pest in. Wouter van Dieren,
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inmiddels goed op stoom, reageert. Er komt een sheet met een rode en een groene l(In: de groei
van hit BNP en die van de welvaart. Hit BNP stijgt maar we worden niet welvarender. De
"Index of Sustainable Economic We(fare", die indicatoren als werk, inkomen, koopkracht,
milieukosten, milieu- en ruimteveHies meerekent laat zien dat we al lang aan hit interen zijn
Milieu is gratis, door dorpen magje heen denderen, kraken. breken, het is allemaal gratis. En
al die steden die maar uitbreiden en meer van hetzeljile doen zijn dus per dejinitie op de ver-
keerde weg. Er z(in zoveel alternatieve mogelqkheden, als er maarjantasie is.1 In Japan ziln de
energieprijzen het veetvoudvan Amerika en de economische prestaties ziln hoger. Dure ene'gie,
duur milim, dat inspireert onderzoek en inspireert €#iciency in de techniek. Wat gen uitdaging.1

Cor Baan, voorzitter van de Raad van Bestuur van DAF, pleit voor mentale drempelver-
laging om niet-Brabanders met expertise hier naartoe te halen. Brabant moet een aan-
sprekend cultuurpatroon, vergelijkbaar met de Randstad, ontwikkelen en er moet een
betere integratie van bedrijfsleven en kennisinstituten tot stand komen. die verder gaat
dan enkel de Brabantse universiteiten; ook Delft, Twente en Aken kunnen hierin een rol
spelen. En daarnaast moet ook het landschap en het goede van het Brabantse vastge-         65
houden worden.

Jan Schipper, directeur van Philip Morris, ziet een aantal plussen in West-Brabant ten
opzichte van de Randstad. Met name de harde infrastructuur, bereikbaarheid, bedrii
venterreinen en dergelijke, maar ook de 'zachte' infrastructuur, de sociale structuur is
beeldbepalend. In zijn regio speelt het beroepsonderwijs een veel belangrijker rol dan
de universiteiten; dit gegeven is onderbelicht. Vooral de kosten van het beroepsonderwijs
ziet hij als probleem.

En dan Jan Post, voorzitter van de hoofddirectie van Philips in Eindhoven.

"Ik ben ongeveer an uur(ie hier. Ik draag ten keurige speech van 15 minuten bij me, die ik u
zal onthouden. Luisterend naar dit interessante debat vraag ik mij wel af. wat miln toegevoeg-
de waarde kan zijn. En ik kom tot de condusie dat eigenlijk miln enige toegevoegde waarde kan
zijn dat ik iets zou kunnen vertellen over de enorme turnaround van het bedrilfwaar ik werk-
zaam ben. een bedHifdat nogal gen stempel drukt op deze regio (...). Ik weet niet ofhet past in
uw plan.  Maar ten aanzien van de. laat ik zeggen provinciale thematiek die we hier bespreken
en die op zich ook heel belangrijk is, ben ik absoluut nia voorbereid". Waama een verslag volgt
van de turbulentejaren die Philips acl:ter de rug heeji. de groeic(ifers. de export, de nieuw te ont-
wikkelen produkten. maar dat weinig te maken hee# met de bespreking van vanavond. Let's
make things better.1

De voorzitter besluit het programma van de workshop om te gooien. De brochuretekst
waarover besloten zou worden wordt afgevoerd. Er wordt verder gepraat over de moge-
lijkheden van de Brabantse steden om door middel van strategische allianties de toe-
komst onder ogen te zien. Ook de rol van het bedrijfsleven en de kennisinstituten hier-
in wordt besproken. Tussendoor worden weer enkele korte interviews gehouden.

Burgemeester Rutten van Breda: .."Als het gaat om het duurzaamheidswaagstuk dan is het
denk  ik heel lastig om  dat  in zo'n simpele brochure op een fatsoenliike manier war te geven.
Zoals van Dieren ze(fook al zei, we zgn nog niet uit dat nieuwe economische model, we weten

wel langzamerhand dat het oude economische model niet deugt. We weten dus ook dat we die

economische grogi op de verkeerde manier verdelen, heel die economische groei is naaralle waar-
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schijnl(ikheid negatiej, dus we weten dat we achteruit gaan.  Ik denk dat het heel lastig is om dat
in de brochure te veroordelen. Wat wel moet gibeuren natuurlijk is, dat in zo'n nadere uitwer-
king van NUBS het duurzaamheidsaspect op ten ofandere manier in beeld gebracht wordt.
Maar daarzullen we toch met onzegemeenteraden ook over moeten praten voordat we daar als

grote steden zomaarja tegen kunnen zeggen,".

Burgemeester Brokx: "Nou. als ik 30 seconden krijg. wat mijn probleem is. mjnheer van
Dieren, is dit: Ora et labora. Not*, dat ora zijn we kwijt ongeveer. En ik zie nu duizendenjonge
mensen die allarenlanggeen werk hebben. En naar mOn gevoel is werk een van de meest essen-

tiele middelen omje als mens te verwerkelijken en daar is mijn probleem. Als dat op uw manier
kan dan bent u mijn koopman, maar dat heb ik van u nog niet gehoord. Want anders hebben
we de natuur gered en is de mens dood of is de natuur dood en hebben we de mens gered".

Om stipt tien uur sluit het officiele deel van de bijeenkomst. De commissaris van de
koningin bedankt als gastheer de voorzitter en sprekers voor hun bijdrage en overhan-

66          digt een cadeautie: een mooi vervaardigd houten kistie, zwart met gouden slot, daarin
geel vliegerpapier met twee handgeblazen zwarte wijnflessen met inhoud (wit en rood).
Ook de etiketten ziin speciaal ontworpen. De flessen zijn leeg ook mooi en het kistje is
geschikt voor hergebruik.

Het cadeautje voor de burgemeesters reikt hij niet uit. Ze hebben zich niet aan de
huiswerkafspraak gehouden en hij vindt dat ze het door hun ieder-voor-zich-en-God-
voor-ons-allen houding niet verdiend hebben.

Bil de borrel wordt nog wat nagepraat. Wouter van Dieren wordt aangesproken door Cor Baan
van DAF met de vraag of hg de sheets mag lenen. "Ik ben nu wel overtuigd, maar ik moct het
thuis ook uit kunnen leggen.1- En ook burgemeester Brokx wil graag met hem verder te praten,
want hq is wel overtuigd dat werk, werk, waarsch(intjk toch anders moet worden gegenereerd.

Er wordt druk gespeculeerd over de betekenis van de vijf gietijzeren hanen.

4.7 Conclusies uit de workshop

De workshop verliep anders dan gepland was. Er werd gttn brochuretekst vastgesteld
om het bedrijfsleven, de kennisinstituten en het maatschappelijk veld op de hoogte te
brengen van het onderzoek en de daaruit volgende initiatieven.

Wel sprak het bedrijfsleven zich duidelijk uit naar de provinciale en gemeenteliike
overheid: zorg voor een goede samenwerking tussen overheid. bedrijfsleven en kennis-
instituten, betrek daarbij ook het beroepsonderwijs, zorg voor een goede regie en schep
voorwaarden voor het bedrijfsleven. Ben daarbij zuinig op het landschap en het goede
van Brabant.

Het provinciebestuur pleitte bij de steden voor teamgeest, duidelijke toekomstplan-
nen en het kiezen van partners om deze te verwezenlijken in gezamenlijkheid.

De steden hielden zich niet aan hun opdracht: de burgemeesters gaven niet aan welke
toekomstplannen zij met elkaar wilden maken; ze vervielen in hun oude rol van ego-
centrisme, waarbij ze niet de gemeenschappelijkheid zoeken, maar vooral hun eigen
belangen verdedigen. Daarnaast was wel duidelijk dat het verhaal van Van Dieren indruk
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had gemaakt. De steden spraken de wens uit om duurzaamheid op de provinciale agen-
da te plaatsen.

4.8 Resultaat van de eerste ronde

Op 6 juli I995 is er overleg van de 85-arena, de burgemeesters van de viif grote
Brabantse steden en de commissaris van de koningin. Hot item is de workshop in de
Vier Jaargetijden. De commissaris is teleurgesteld in de houding van de burgemeesters.
dat heeft hij al uitgesproken aan het eind van de Vier laargetijden-bijeenkomst De bur-
gemeesters zelf zijn in het algemeen positief over de bijeenkomst, ook al liep die heel
anders dan men verwachtte. Er worden afspraken gemaakt. De provincie en de steden
realiseren  zich  dat ze elkaar nodig hebben  en met elkaar  naar de toekomst moeten  kij -
ken. Het praten in een setting van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten hebben de
bestuurders als zeer verrijkend ervaren en ze besluiten dat dit gestructureerd moet wor-
den. Verder besluit men dat het NUBS-project een vervolg krijgt met concrete samen-          67
werkingsprojecten van  de viif grote Brabantse steden en andere (Brabantse) steden.  Het

bedrijfsleven en de kennisinstituten zullen hierbij betrokken worden. Voorstellen hier-
voor zullen worden uitgewerkt door de portefeuillehouders en de contactgroep. Maar
bovenal is men toch zeer onder de indruk van Wouter Van Dieren. Er zal over de verder
weg gelegen toekomst van Brabant nagedacht moeten worden. Besloten wordt, behalve

samenwerkingsprojecten voor de korte en middellange termijn, het ontwikkelen van een
lange termijn visie voor Brabant op de agenda te zetten. Economie en ecologie moeten
hierin met elkaar verbonden worden.

In het najaar van I995 volgt een. van tevoren niet beoogd. nevenresultaat van het
NUBS-project: een grote stedenconvenant. Tijdens de eerste ronde zijn de relaties tus-
sen de provincie en de steden zodanig verbeterd, dat men het aandurft een grote ste-
denconvenant te sluiten. Het vervolgen van het NUB S-project maakt deel uit van het con-
venant

"...Een provinciaal grote-stedenbeleid krijgt een waardevolle eigen ji:nctie wanneer het zich  -
complementair aan het grote-stedenbeleid van het rijk - met name richt op het ruimtelijk-eco-
nomisch perspecti« de i,tfrastruauur en de sociaal-economische structuurversterking. Goed
bestuuriqk samenspel tussen de Brabantse steden onderling gee# de bij elke stad ajzonderlijk
aanwezige potenties een extra dimensie en gen niveau dat met de steden in de Randstad te ver-

gelijken is ofdaar ze(ts boven uitstijgt. Indien vervolgins ook nog cen partnership ontstaat van
steden en provincie, in het b(izonder bij concrete projecten, onstaat een krachtenbundeling die
de betekenis van de steden ten opzichte van omliggende grootstedelijke gebieden in (inter)natio-
naal verband een extra impuls ge€#. Ook de onderhandelingspositie ten opzichte van de
Europese Commissie, de rijksoverheid. het bedril/kleven en maatschappel(ike instellingen krijgt
een steviger basis..."  (Provincie  Noord-Brabant,  1995).
De cadeautjes voor de burgemeesters zgn inmiddels uitgereikt.
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5 Tweede ronde: projecten; we willen iets
doen, maar wat?

5.1 NUBS tweede fase                                                      69
Op 6 juli I995, kort na de bijeenkomst in de Vier Jaargetijden besluiten de commissaris
en  de vijf burgemeesters het NUBS-project te vervolgen  met een tweede  fase. De eerste
fase was gericht op het zoeken van contact en het winnen van elkaars vertrouwen. Nu
besluiten de bestuurders om de nieuwe relaties handen en voeten te geven door concre-
te samenwerkingsprojecten. Dit besluit luidt het begin van de tweede ronde in. Ook in
de tweede ronde worden door de bestuurders geen duidelijke opdrachten gegeven, alleen
wat wensen. De contactgroep krijgt opdracht een voorstel uit te werken. Daarbij moet het
gaan om concrete samenwerkingsprojecten van de Brabantse steden, betrokkenheid van
de gesprekspartners van de Vier laargetijden en het ontwikkelen van een lange termijn
strategie waarbij economie en ecologie elkaar versterken. De plannen voor een lange
termijn visie zullen tijdens deze ronde leiden tot het opstellen van een manifest.

Deze tweede ronde lijkt de meest cruciale in het hele proces. De bestuurders willen
iets, maar het is nog niet duidelijk hoe dat moet. Ze willen de externe partiien bii hun
plannen betrekken, maar hebben daar weinig ervaring mee. De ideeen van Wouter van
Dieren dat het niet alleen om economie gaat, maar ook om duurzaamheid, milieu, leef-
baarheid en de menselijke schaal, hebben indruk gemaakt. Hoe deze zaken deel moeten
uitmaken van de toekomst van Brabant is nog niet helder. Ondanks deze onzekerheden
geeft het provinciebestuur het startsein voor een tweede fase. Dit is vooral op het conto
van de commissaris van de koningin, Frank Houben en gedeputeerde Pieter van Geel te
schrijven. Zij weten Gedeputeerde Staten ervan te overtuigen dat het een zinvol proces
is dat van grote waarde is voor zowel de steden als de provincie.

Bij de start van de tweede ronde is het spelersveld uitgebreider dan aan het begin van het
proces. Het bedrijfsleven en de kennisinstituten worden door de bestuurders als serieu-
ze partners beschouwd, de bestuurders wilden na de Vier laargetijden biieenkomst graag
met hen verder praten; ze voegen zich vrij gemakkelijk in de rol van supporter, Wouter
van Dieren is de grote goeroe en de overige gedeputeerden en wethouders beginnen over
de schouders van de selectoren heen te kijken. De pers is geinteresseerd geraakt; met
name Ron Lodewijks van de Brabant Pers wordt tijdens deze ronde een warm suppor-
ter/pleitbezorger bij de Brabantse burgers voor de 'nieuwe' provincie. In de loop van
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deze ronde wordt het spelersveld steeds verder uitgebreid: er komt een tegen-goeroe en
individuele grootheden uit het bedrijfsleven en uit de wetenschap gaan een rol spelen als
facilitator. De tweede ronde eindigt abrupt door het besluit een nieuwe dimensie aan het
project toe te voegen in de vorm van een manifest. Er vindt hierdoor een herverdeling
van taken en verantwoordelijkheden plaats tussen de provincie en de steden en dat
besluit luidt de derde ronde in.

De arena's uit de eerste ronde blijven min of meer gehandhaafd, met hier en daar wat
veranderingen:

-   In het provinciale apparaat van bestuurders, managers en de projectleiders wordt elk
onderdeel uitgebreid. De andere gedeputeerden zien hoeveel belangstelling het pro-
ject buiten het provinciehuis trekt en willen graag een graantie meepikken. Van soms
kritische toeschouwers ontpoppen ze zich in de loop van deze ronde tot supporters
en mede-selectoren. Hun inbreng bij de samenwerkingsprojecten is van belang.

70            omdat deze over alle beleidsvelden ziin verspreid. Dit geldt ook voor het manage-
ment; niet alleen ruimtelijke ordening maar ook economie, verkeer en vervoer,
milieu, zorg en welzijn komen in deze ronde aan bod en vragen ambtelijke voorbe-
reiding.

-   De contactgroep NUBS wordt een steeds hechtere kerngroep waar alle ideeen en uit-
werkingen van het project worden doorgesproken. In de loop van deze ronde vindt er
een persoonswisseling plaats bij de gemeenten 's-Hertogenbosch en Breda, maar dat
levert geen problemen op. De opvolgers voegen zich gemakkelijk in de werkwijze en
sfeer van samenwerking in de contactgroep. Tiidens de voorbereiding van de
gemeentelijke werkconferenties wordt er. ten behoeve van de te bespreken samen-
werkingsprojecten, tijdeliik ambtelijke aanvulling uit de betreffende sectoren van de
gemeenten geleverd. De inspectie RO van het ministerie van VROM blijft deel uit-
maken van de contactgroep. maar levert geen wezenlijke bijdrage

-  De bestuurders: de portefeuillehouders Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting zijn
gemandateerd om beslissingen te nemen namens het gehele college, maar ze betrek-
ken ten behoeve van de projecten ook hun collega's bij het overleg. Deze raken in de
loop van deze ronde nauwer betrokken. Ze worden initiator van projecten op hun
eigen beleidsterrein en zoeken daarvoor supporters in eigen huis, bij de andere
gemeenten, bij het bedrijfsleven en de kennisinstituten en bouwen ieder een uitge-
breid netwerk op. De inspecteurs van RO en EZ van het rijk raken ook nauwer bij het
bestuurlijk overleg betrokken; beide ministeries betalen mee aan de proceskosten tij-
dens deze ronde.

-  Het B5-overleg blijft ongewijzigd, hoewel de spelers een grote interesse aan de dag
leggen voor de gang van zaken in het project en zich ook uitdrukkelijker daarin gaan
mengen. Het NUBS-project staat elke 85-bijeenkomst op de agenda en wordt dan uit-
gebreid besproken. Af en toe zijn er conflicten binnen deze groep en met andere spe-
lers. Met name wanneer burgemeesters zich willen profileren of iets extra's voor hun
stad willen is er wel eens wrevel; vooral Welschen roept ergernis over zich af door
Eindhoven als belangrijker dan de rest te beschouwen.

-  Het bedrijfsleven speelde in de eerste ronde, op enkele individuele vertegenwoordi-
gers na, vooral de rol van toeschouwer en soms facilitator. In de tweede ronde wor-
den individuele vertegenwoordigers uit deze groep door de gemeenten en de kennis-
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instituten bij het project betrokken en een aantal van hen ontpopt zich nadrukkelijk
als belanghebbende/supporter.

-  Ook ontstaat er binnen de provincie nog een 'mini-arena' op ambtelijk niveau: spe-
cialisten. die verantwoordelijk zijn voor een toekomstgericht project op een bepaald
beleidsveld. Tijdens de brainstorms voelen sommigen zich gepasseerd als ze niet
worden uitgenodigd om daar een bijdrage aan te leveren. Binnen deze arena worden
daarvoor oplossingen gezocht en gevonden. Dit overleg krijgt de naam 'Brabant op de
kaart'.

-    Een tweede 'mini-arena' van voorlichters van de vij f steden en de provincie komt tij-
dens deze ronde tot stand om de communicatie over het proces naar de pers in goede
banen te leiden.

Projectvoorstel tweede fase
Het projectvoorstel van de contactgroep richt zich op twee sporen. Allereerst moet, door
middel van strategische allianties tussen steden, de positie van de grote Brabantse steden
concreet versterkt worden. Hiertoe worden een vijftal brainstorms georganiseerd. waar-            7I
bij steeds 66nvan de steden centraal staat. Bij elke bijeenkomst ligt het accent op het slui-
ten van strategische allianties met andere (Brabantse) steden teneinde win-win situaties
te creeren. De bijeenkomsten zullen cumulatief zijn; de output van de voorgaande bij-
eenkomst is input voor de volgende.

Het tweede spoor van deze ronde is de allianties en projecten van een 'omgeving' te
voorzien: de verder weg gelegen toekomst. Het doel daarvan is: het ontwikkelen van een
breed gedragen visie voor Brabant op de lange termijn en in de volle breedte. Deze visie
moet de lijnen uitzetten voor het toekomstig beleid in de provincie; de te genereren pro-
jecten dienen het toekomstbeeld te versterken.

Ook in deze ronde staat het einddoel niet vast, maar is vaag omschreven. De bewe-
gingsvrijheid voor de projectleiders en de contactgroep NUBS is groot, waardoor nieuwe
ideeen en kansen die zich voordoen in het proces kunnen worden opgenomen.

In de loop van deze ronde blijkt dat beide sporen herhaaldelijk divergeren en conver-
geren. Er ontstaat een taakverdeling, waarbij de steden zich vooral richten op concrete
toekomstgerichte projecten en de provincie zich voornamelijk bezighoudt met het ont-
wikkelen van een toekomstvisie.

De organisatie van het project blijft gelijk: de contactgroepleden NUBS hebben de rol
van intermediair en begeleiden het proces en de portefeuillehouders Ruimtelijke
Ordening/Volkshuisvesting zijn als selectoren procesmatig en inhoudelijk verantwoor-
delijk. Vanwege het bredere karakter van deze fase dient er bij de voorbereiding van de
brainstorms binnen de gemeenten en provincie intern overleg plaats te vinden met
andere sectoren. De afzonderlijke portefeuillehouders en de leden van de contactgroep,
allen afkomstig uit de hoek van de ruimtelijke ordening, zijn hiervoor verantwoordelijk;
de portefeuillehouders op bestuurlijk en de contactgroepleden op ambtelijk niveau. De
afzonderlijke gemeenten roepen een 'task force' in het leven van ambtenaren en bestuur-
ders om de projecten voor te bereiden die tijdens de bijeenkomsten aan de orde worden
gesteld.

De brainstorms worden door de projectleiders met de afzonderlijke gemeenten voor-
bereid. De gemeente geeft aan welke strategische allianties ze wil aangaan en met wie.
Mens & Ruimte/Kolpron biedt in de rol van facilitator ondersteuning bij de onderbou-
wing van de gewenste projecten. Ook geeft de gemeente aan wie ze bij de besprekingin-
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gen wil betrekken, welke gasten ze aan tafel wil, welke sprekers, welke voorzitter enz. De
projectleiders zorgen voor de organisatie: voorbesprekingen met de voorzitter en spre-
kers, de onderzoekers, vormgeving en verzending van de voorinformatie, catering en
alles wat er verder nog nodig mocht zijn; een constructie van -U vmagt en wil draaien!"
De voorbereidende kosten worden verdeeld tussen provincie. rijk en de vijf steden; de
kosten van organisatie en aankleding van de vijfbrainstorms komen voor rekening van
de provincie. Op I november I995 neemt het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV het
voorstel aan.

5.2 Twee utopiean

De contactgroep gaat aan de slag met de voorbereidingen voor de vijf bijeenkomsten. Er
moeten toekomstgerichte proiecten op tafel komen en daarnaast moet er een visie ont-
wikkeld worden op de toekomst van Brabant voor de langere termiin. Er wordt heel wat

72              gediscussieerd over de ideeen van Wouter van Dieren. De bestuurders zijn er van onder
de indruk, maar de abstractie is niet erg handzaam en zeker niet op Brabantse schaal. In
de contactgroep wordt bedacht niet te beginnen bij de problemen. maar bij de oplossin-
gen, ofwel, te bedenken hoe ie wilt dat de toekomst er uit ziet! Daar zijn fantasie en dro-
men voor nodig. Maar hoe krijgie bestuurders die vooruitkijken tot aan de volgende ver-

kiezingen, aan het fantaseren?

Er wordt in de contactgroep druk gedebatteerd. De toekomst wordt vaak gezien als het 'opgelos-

te heden':  alles  blwi  bq hetze(file.  alleen  de problemen zijn opgelost.  DE toekomst bestaat  niet.1
Er ziin  verschillende  'toekomsten'  mogglijk:  de  waarschijnlijke  tockomst,  de  mogel(, ke  togkomst
en de gewenste toekomst. De 'waarsch(inl ike' toekomst gaat uit van het heden; als er niets ver-
andert. als de trends worden doorgetrokken is met ten redel(Ike mate van waarschgnlijkheid te
voorspellen  wat  ons k wachten staat. De 'mogeliike'  toekomst gaat juist  uit van trendbreuken
die niet te voorzien zijn Misschien wordt de brandstol rijs zo hoog dat over vi#iig jaar geen
particuliere auto's meer mogglilk  z(in of worden juist de voordelen van particuliere auto's  en
openbaar vervoer gekoppeld  tot  een  nieuw<  mobiliteitswijze.   De 'gewenste' toekomst bestaat  uit
dromen en veHangens; ze kunnen uitkomen, maar ziin poor een decl ook onmogelijk. De daad-
werkelijke toekomst is waarschilnlijk een mix van ddze drie, maar deze mix kan wel adiefbein-
vloed worden.
Begin 1995 wordt in de Laurenskerk in Rotterdam een cyclus van lezingen en discussies over de
tockomst van de Rotterdamse haven in 2045 gehouden. Bestuurders, ambtenaren, economen,
transporteurs, havenautoriteiten en andere belangstellenden vragen zich af hoe de toekomstige
ontwikkelingen in de Rotterdamse havens eruit moeten zien. De projectleiders zijn aanwezig.
Het is verdomd koud in de Laurenskerk op die winteravond infebruari 1995 bijde eerste van
de vi-if "Winteravondvertellingen". Er wordt  niet  erg ver vooruitgedacht.  De discussie neuzelt
wat aan en de kou kruipt vanafde tenen steeds verder omhoog. Dan staat een vrouw uit het

publiek op. Ze vindt de discussie over de toekomst, zoals die hier gevoerd wordt, niet erg inspi-
rerend. Ze hee# een tild zitten luisteren en was een beeje weggedroomd. Opeens moet ze ten®
denken aan een gebeurtenis uit haarjeugd. Haar ouders hadden net televisie aangeschaR en als
klein meisje zag ze op tv een toespraak van Kennedy, die voor een volle zaal van toehoorders
vertelde dat binnen tienjaar de eersk mens op de maan zou staan en er de Amerikaanse vlag
zou planten. De aanwezigen waren verb(jsterd. Iemand stond op in vrogg de president hoe hii
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zich dat voorstelde; de VS had nog helemaal niet de know how om dat te verwezenlijken.
Waarop  Kennedy antwoordde: "We hebben tienjaar de tijd om dat uit te vinden/" De spreek-
stir vraagt zich af of(lit niet em veel inspirerender manier is om naar de toekomst te kilken, om

de fantasie weer een plek te geven in de plannenmakerij. Ze constattert dat de Rotterdamse
haven steeds verder opschui# naar het westen. Ook de andere Europese havens schuiven steeds

verder zeewaarts en ze kan zich voorstellen dat over vi#lig jaar de Rotterdamse haven op een

kunstmatig eiland ligt, midden in de Noordzee, samen met de havens van Antwerpen, Londen,
Hamburg, Le Havre etc. als cen soon Europees distributiecentrum. Dat lijkt moeilgk te reali-
seren maar, net als Kennedy, hebben we vwtigjaar de tijd om uit te vinden hoe het mod, vindt
Ze.

De contactgroep besluit om utopieen te maken en de horizon z6 ver weg te leggen, dat
de toekomst slechts met fantasie benaderd kan worden: 2050· De bestuurders worden
hierdoor hopelijk losgeweekt van de waan van alledag. Er worden twee "virtuele decors "

ontworpen, die als achtergrond dienen voor de discussies over de toekomst van Brabant.
Tijdens de bijeenkomsten dienen ze als twee 'mogelijke toekomsten' en dan zal blijken           73
welke beelden de deelnemers aanspreken en welke toekomstgerichte projecten hierin
passen.

Wouter van Dieren, de goeroe, van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse
(IMSA) en Peter Heerema van de Riiksplanologische Dienst (RPD) krijgen opdracht een
Agenda van de 2Ie Eeuw op te stellen, op 2I punten, over de thema's mensen en hun
activiteiten, ruimte en mobiliteit. Daarnaast formuleren zij 2I initiatieven, die aangeven
hoe deze agendapunten gerealiseerd kunnen worden. Het moet gaan over de 2Ie eeuw
in Brabant en over initiatieven, die in Brabant verwezenlijkt kunnen worden. De strate-
gische projecten die de gemeenten willen ontwikkelen zullen tegen de achtergrond van
beide agenda's bekeken worden, waardoor een beeld kan ontstaan over de gewenste
Brabantse toekomst.

Infeite ziin deze utopieen niet nieuw; het z(in geactualiseerde versies van ten tweetal utopian
uit het begin van de 20e geuw. De eerste utopie. Em Schitterend Vergezicht van van Dieren,
kan gezien
worden als een soort actualisering van Garden Cities ofTomorrow van Ebenezer Howard.  Het

is de beschrijving van een wereld waarin de mensel(ike maat en schaal noggeldt, waar mensen
elkaar nog kennen en waar nog solidariteit heerst, waar alles gebaseerd is op nabgheid, zodat
in de directe omgeving behoefien bevredigd kunnen worden. Natuur, rust. milieu en duur-

zaamheid vormen de basis (bolage 4)· Ruimpad van Heerema (de tegen-goeroe) is nagenoeg
tegenovergesteld. Ook hier is een vergelijking te maken met de utopie van Soria Y Mata's La
Ciudad Lintal, een bandstad tussen Madrid en Ban:elona, waarlangs zich het dagel(jks leven
van de mensen in hoog tempo aBspedt. Alles draait om individualiteit, mondiaal denken, mobi-
liteit, snelheid en bereikbaarheid. Nieuwe vervoerstechnieken bepalen de le€fomgeving. De mens
is een "polymade" geworden, die vanuit verschillende vaste plekken opereert: 9 ochtends  een ver-
gadering in Munchen, 9 middags in Kopenhagen in 's avonds gen«Restie in Londen. Wonen in
Amsterdam, uitgaan in Londen, werken in Frankjitrt. Een global village.1 (bglage 5).

Beide beelden zijn heel verschillend en zullen niet dezelfde aanhangers hebben. De pro-
jectvoorstellen van de vijfbrainstorms zullen tegen de achtergrond van deze verschillen-
de decors belicht worden en daar al of niet in passen. Dit biedt een houvast voor de dis-
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cussies over de gewenste toekomst. Door middel van back-casting, 'achteruit denken'.
kunnen liinen worden uitgezet om die gewenste toekomst dichterbil te brengen.

5·3 De brainstorms

Aan het begin van de tweede ronde ziin maar weinig betrokkenen van overheid, bedriifs-
leven. kennisinstituten en sleutelfiguren uit het maatschappelijk leven geinteresseerd in
toekomstdenken. De merkwaardige manier waarop de provincie daarmee aan de slag wil

roept vragen op. De stadsbestuurders willen concrete projecten, de provinciebestuurders
willen een touwtje om de steden en het bedrijfsleven wil duidelijkheid over de over-
heidsplannen. Enerzijds is er kritiek op de wijze waarop de provincie 'tijd en geld ver-
spilt'. anderzijds is er toch ook nieuwsgierigheid naar de manier waarop er over allerlei
toekomstgerichte zaken wordt gesproken. Het moet toch wat betekenen dat kopstukken
uit de samenleving zich laten verleiden om hun goeie ti id in dit project te steken en de

74            aandacht die de bijeenkomsten trekken houdt de belangstelling gaande. Er ontstaat een
netwerk van betrokkenen en geinteresseerden van ongeveer 2000 mensen en langzaam
maar zeker veranderen nieuwsgierigheid en ongeloof in iets van enthousiasme en zelfs
bezieling.

De beschrijving van de brainstorms geeft een beeld van de bijeenkomsten in de vijf
steden, de samenwerkingsprojecten, de visies van sprekers en de reacties van de geno-
digden. De samenstelling van de gastenlijst. de vormgeving van de bijeenkomsten en de
locaties zijn van belang geweest voor de open sfeer die er tijdens de bijeenkomsten heer-
ste. Door die sfeer werden opmerkingen gemaakt en reacties gegeven die vaak bepalend
waren voor een nieuwe richting in de discussies.

Markante uitspraken zijn opgenomen in de beschrijving. Ook de informele momen-
ten. de 'diners parlants' en de borrel na afloop. waren van belang omdat iuist dan zaken
werden gedaan en afspraken werden gemaakt tussen de deelnemers. Er wordt een sfeer-
beeld geschetst, de 'couleur locale' van de bijeenkomsten waarin de overheid, het bedrijf-
leven en de kennisinstellingen naar elkaar groeien en over een gezamenlijke toekomst
nadenken. Het geeft een beeld van de manier waarop tijdens de brainstorms nieuwe
opvattingen aan de man worden gebracht en al of niet in vruchtbare grond vallen, hoe er
wordt gezocht naar nieuwe richtingen voor toekomstig Brabant. En ook wordt zichtbaar
welke mensen met hun persoonlijkheid en hun eigen opvattingen een duidelijk stempel
op het proces hebben gedrukt.

De vloek van Cassandra
"Cassandra was Un van de dochters van Pria,nos, de laatste koning van Trge. Deze Cassandra
was begijligd met de gave van voorziendheid. Zij moest daarvoor echter een zware tol betalen.
Haar voorspellingen werden niet geloofil.  In de tockomst die zil voorzag zou Trole ten prooi val-
len aan de Griekse belegeraars. Een toekomst die haar omgeving niet wenste en dus een voor-

spelling die genegeerd werd. Cassandra  ble« echter in  haar onheilspr€Rtie  volharden  en  dat
maakte haar tot ten outcast. Een ongewenst buitenbeentje dat helaas gelijk kreeg. Troje werd na

negenjaardoor middel van een list veroverd en platgebrand". Zo begint de voorin/brmatie aan
de deelnemers van de brainstorms. Ze ontvangen een bockwerk, een map, die opengevouwen uit
drie delen bestaat: links een vak waarin de injonnatie staat over de brainstorm van de betre#2n-
de stad: gen korte inleiding, het programma, een curriculum van de voorzitter in de sprekers,
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een deelnemersl(ist en een   routebeschrO'ving; in  het midden  an vak met de  'virtude decors':  Een
Schitterend Vergezicht en Ruimpad. Zg vormen de moggljke omgeving van Brabant in 2050
(er valt niet uit te sluiten dat IMSA en/of de RPD een Cassandra van deze tijd z(in); rechts
het  'werkmateriaal': een beschrijving van  de  door de betr lende  stad gewenste strategische pro-

jeaen en de onderbouwing daarvan, en omdat er war  'gezapt' wordt. sheets. blanco en met

kaar(les, st(ften, aantekenpapier en dergel{ike. De map is zwart met ged, de NUBS-kleuren, en
bedrukt met een mooi ontworpen logo dat duidelijk laat zien waar het project voor staat: een
ovaal, waarin een netwerk  van  lijnen  relaties  suggereert, de letters  NUBS  in cen soon arabisch

schriji, wel leesbaar, maar het is duidel(ik nog werk in uitvoering. En zo is het ook.
Er komt commentaar op de vormgeving: viel te glossy (burgemeester Brokx), het lijkt wel an

folder van een Mercedes-dealer (burgemeester Weischen), kan het niet ten onsje minder (bur-
gemeester Burgers). Toch hebben de deelnemers op elke brainstorm de map bil zich en ook nu
staan ze nog bij veel bestuurdtrs en andere aanwezigen in de kast.

Tilburg
OP 7 maart I996 vindt de eerste brainstorm plaats in Tilburg; als locatie is de VIP-room             75
van het Willem II stadion gekozen.

Er is niet Wn spreker die het niet over voetballen he€#. Burgemeester Rutten van Breda: "Ik ben
nog nooit in het Willem-II stadion geweest, laat staan  in enig ander stadion." Antwoord van
Brokx: "Volgende week kunje hier NAC zien vertiezen."

In tegenstelling tot de vorige keer vinden de bestuurders het nu wel een geschikt
moment om bekend te maken waar men in Brabant mee bezig is. Ze zijn trots op de
nieuwe vriendschappen en de beoogde samenwerking. Vooraf vindt er een persconfe-
rentie plaats, die door de Brabantse media druk bezocht wordt. Dan opent burgemeester
Brokx de bijeenkomst:

..."In het licht van de eerder geschetste mondiale en Europees/nationale ontwikkelingen moge

het duidelijk zgn dat een 'Alleingang' van de Brabantse steden niet te verkiezen is m soms ze(B
onmogelifk"....

Gemeentesecretaris Hein van Oirschot licht de gekozen samenwerkingsprojecten toe.
Het gaat om economie, kennis, ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid. Tilburg wil
deze projecten samen met de gemeenten Eindhoven en Breda uitwerken en ook de beide
Brabantse universiteiten erbij betrekken. De kennisinstituten zijn belangrijk voor de ont-
wikkeling van Brabant, ze moeten hier blijven en verder uitgebouwd worden. Tilburg en
Eindhoven zien hier een ondersteunende rol voor zichzelf.

Brabant moet beter bereikbaar worden en daarom stelt Tilburg de TGV, Eindhoven
Airport en een te ontwikkelen nieuw en modern openbaar vervoerssysteem voor de
Brabantse steden aan de orde.

Ruirnpad
Dan komen de 'decorstukken' tevoorschijn. De agenda van de 2Ie eeuw, met 21 actie-
punten moet inspireren tot dromen en fantaseren. De toekomst is niet te voorspellen.
maar er worden verschillende beelden van mogelijke toekomsten geschetst en dat is
nodig om politiek te kunnen bedrijven. keuzes de kunnen maken. lijnen uit te zetten.
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Peter Heerema van de Rijksplanologische Dienst licht toe hoe in zijn optiek met de toe-
komst omgegaan kan worden: "Op basis van de agenda van "21 punten voor de zIe
eeuw" formuleren we een aantal contrasterende omgevingsbeelden anno 2050 die die-
nen als Leitmotif voor het ontwerpen van nieuwe patronen en netwerken.  Het is daarbij
volstrekt niet relevant of de geschetste ontwikkelingen waar of niet waar zijn en ook is
de mate van waarschijnlijkheid niet aan de orde. De toekomst is immers per definitie vol
verrassingen. Het gaat ons primair om de visie en inspiratie die van die omgevingsbeel-
den uitgaat. Vervolgens is het een proces van 'onderzoekend ontwerpen' en 'ontwerpend
leren' op basis van een 'what - if redenering: stel dat die ofdie maatschappelijke veran-

dering zou plaatsvinden, wat is dan in een bepaald gebied de meest geschikte combina-
tie van verstedelijking en netwerken voor personenvervoer  "

Een schitterend vergezicht
Wouter van Dieren gaat in op de vraag van Brokx of de toekomst maakbaar is. "lullie zit-
ten hier om de toekomst te maken en dat is de afgelopen duizend jaar zo geweest.

76           Bestuurders en markt maken samen de toekomst. En er is geen enkel voorbeeld te vin-
den in onze geschiedenis waarbij we dat niet hebben gedaan. We maken de toekomst
met elkaar." Dan komt de rol van de economie in de toekomstige samenleving aan de
orde.

"Alsje kijkt naar de parameter van de economische groei in Nederiand en in Brabant zieje dat
jullie ajhankelijk zijn van anderen en met omgekeerd. En alleen al daarom moit je ze(fhet ini-
tiatief nemen. Je moetje aji,ragen of.fe als bestuurder afhankel( 'k wilt z(in van de buitenwereld.

ofje moet volgen. Je moet niet denken dat de vrje markt het opknapt. Ik ben overtuigd van het

omgekeerde, de vrije markt volgt wat je als bestuurder aange€ji. Kjk naar alle revoluties van de
aj elopen tweehonderdjaar en dan zieje dat er een zwaluwstaart is tussen wat de technologie
bedenkt en wat het bestuur ermee doet. De glorie van Amsterdam is zo'n zwaluwstaart van
technologie en markt. De glorie van eleariciteit, het gaslicht. de komst van de televisie. de trein,
hit zyn voortdurende zwaluwstaarten tussen technologie en overheid. Maar daar tegenover
staat natuurlifk dat de overheid daarvoor kaders schept."

Een van de initiatieven voor de zIe eeuw uit Een Schitterend vergezicht is het vaststellen
van een millenniumkapitaal.

Vullie hebben hier universiteiten, we stellen vast wat het sociale, het menselitke en het ecologi-

sche kapitaal van de regio is. Daar maken we een null(in van. En dan gaan we elkjaar meten

wat er bil kwam ofwater afging en dan weten we tenminste ofwe vooruit gaan. Nu weten we
dat  eigenlijk  niet.  Maar dit Indexinstituut is niets anders  dan  dat je  een geweldige  vedijning
van het millenniumkapitaal wetenschappelijk mott maken. Zonder een academische school

knjgje dit soort nieuw< indicatoren nia van de grond. Panicipatie is essentieel. "
Dit voorstel vormt de basis voor Telos, het Brabantse duurzaamheidsinstituut dat in 1999 van
start gaat.

Commentaar op de voorstellen
Hans Schenk. de net benoemde hoogleraar industriebeleid in Tilburg reageert als eerste,
een goede gelegenheid om zijn geloofsbrieven af te geven. Hij mocht vorig jaar het
genoegen smaken, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, de vloer aan
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te dweilen met het scanning-rapport dat het Centraal Planbureau in I992 heeft uitge-
bracht en wil wel kwijt dat hij het NUBS-initiatiefwel een goed initiatiefvindt. Hij heeft
het niet eerder meegemaakt dat een gezelschap als dit zich dermate expliciet met toe-
komst- en milieu- en energievraagstukken bezighield, terwijl men eigenlijk voorname-
lijk in economenland verkeert.

Schenk constateert dat R UIMPAD erg veel kenmerken draagt van de traditionalistische strate-

gische mensbenadering. Men probeert in kaart te brengen wat allerlei ontwikkelingen zijn op
lange termon, al dan nia in scenariovorm m de vraag is en blwi wat het voor zin he€fi.  Sterker
nog. het is ook gevaarigk om op die manier na te denken over onze toekomst. Hq kan zich val
meer vinden in de benadering van Wouter van Dieren, waarin veel meer gezegd wordt wat er

moet gebeuren.  HO'  is  het  niet eens  met  al z(In  "moetens",  maar het gaat  om de vraag:  Wat  wil-
len wij als bestuurders, als ondememing? En aan welke voonvaarden moet dan voldaan zion
om dat wat wij willen tot stand te brengen? En dan is de toekomst inderdaad maakbaar

Rein Scheele, verkeer- en vervoersspecialist van de faculteit Ruimteliike Wetenschappen              77
van de Rijksuniversiteit Utrecht, reageert op de beide utopieen.

"Ik geloofdat je wel degelijk op langere termjn iets zinnigs kunt zeggen, namelqk ten aanzien
van de technologie. Wat het bestuur betrefi heb ik wel ontdekt dat dat verschrikkelijk a/ha,ike-
lijk is van de kwaliteit van het bestuur. Maar ook vanuit de maatschappeljke kant he # men
beho€fig aan iets, is men vindingrijk, ook ten aanzien van verkeers- en vervoerssystemen.
Engeland hee# zichz.elf worm op achterstand gezet toen James Watt een stoommachine uit-
probeerde op straat, hem aanzette  zonder crop te gaan zitten en die stoommaching ging dus op
hol, slogg toevallig om, niet dp de plaatstel(ike dominee maar naast ;tem waardoor z(in collega
het leven liet. Tijdens de rechtzaak die daarop volgde werd James Watt ertoe gebracht om te zeg-

gen: 'Nec, het is hal slecht om gemechaniseerd wegvervoer te hebben'.  Dit leidde mot dat het
vervoerssysteem in Engeland een totaal andere geschiedenis heeft dan bO voorbeeld dat in

Frankrijk. "

Discussie
Hierna volgt het 'diner parlant'. een drie gangen diner, met een tevoren vastgestelde
tafelschikking, in een uur genuttigd en met per tafel opgegeven gespreksthema's rond
milieu, economie, ruimte, verkeer en vervoer, werkgelegenheid, de te verwachten veran-

deringen daarin en de consequenties daarvan voor de regio's en gemeenten.
Na het eten wordt er plenair teruggemeld wat er aan tafel besproken is. Over 66n ding

is iedereen het eens: het is aan de bestuurders om vorm te geven aan de veranderingen.

Zij moeten dus het voortouw nemen. En dat roept de nodige vragen op.

Henri Jansen (Scansped): "De uitdaging aan de overheid is om gezamenlgk met de ondeme-
mingen en met de sectoren te zoeken naar dejuiste keuzes. Het milieu en de concurrentiekracht
worden bepaald door de kunst en het vermogen om dejuiste keuzes te maken en de kwaliteit
van de samenwerking tussen de ondememingen en de politiek.
Helmi Hugbregts, gedeputeerde Economische Zaken, hee# nog andere vragen: «Tilburg hee,fi
twee andere gemeenten uitgenodigd, Breda en Eindhoven, om daarmee strategische allianties
aan te gaan. maar ik heb van de keren aan de tajel niets gehoord over die projecten. Kunnen
zij daar nog een vertaalslag aan geven? Ook wit ik graag weten hoe Tilburg deze projecten
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plaatst in de visit op 2050. Ik zie daar namelijk hele basale en normale problemen in terugko-
men, maar wat is de relatie met de toekomstscenario's zoals ze hier ign geschetst? Ofgaat hit
weer over het oplossen van de problemen van alledag?"
Burgemeester Rutten van Breda over de projecten:: "Wat de strategische allianties betreft denk
ik dat Breda geweldig ved kan leren van Tilburg en Eindhoven en ik hoop ook omgekeerd.

.

En dan mengen zich ook de kennisinstituten in het gesprek. Prof. Dr. J.H. Van Lint, rector

magnificus van de TUE: "Ik dacht toen ik hier kwam dat we vanavond een paar concrete

afspraken gingen maken. Waar willen we in Godsnaam met deze discussies heen?"

Burgemeester Welschen knoopt een en ander aan elkaar: "Ik std gewoon voor dat we de initia-
tieven van Van Dieren met de praktische insteek van Schenk aan de steden voorleggen en dat
elke stad de volgende keer eens zo'n initiatiefin een praktische vorm probeert uit te werken. Ik
zeg niet dat we het moeten uitvoeren, maar laten we eens kijken ofhet ktinnen uitvoeren. "

Baan (Stichting Brabants Landschap): "Gisteren werd er op het provinciehuis ten boek gepre-

senkerd over de geschiedenis van Brabant. Wat m(i daarin trofis dat Brabant un eigen iden-
titeit h«#. Vandaag blijkt dat Brabant in de vaart der volkeren en onder invloed van Europese

78              en mondiale processen miegaat. Hoe kunje in deze dynamische expansieve processen ook nog
Brabant blilven en hoe kunnen Brabanders zich hier thuisvoelen, want dat he€fi te maken met
de kwaliteit van het leven."

Uit de gevoerde discussie komt naar voren dat samenwerking tussen steden door
bestuurders en bedrijfsleven serieus genomen wordt. Men zoekt nog naar de vorm, de
legitimiteit en de motivatie,  maar het 6f en waar6m  is geen vraag  meer, wel het h6e.

Voorzichtige toenadering
De forumleden geven hun mening over de bestuurbaarheid, de werkgelegenheid en de
milieu-effecten daarvan.

Van Dieren: "Wij moeten wat, maar wij kunnen niet want er zijn hogere machten.
Wie ziin die hogere machten? Men roept een abstractum op om zichzelf machteloos te
verklaren. De geschiedenis leert dat de bestuurders van vandaag initiatief kunnen
nemen. Die hogere machten zijn wij zelf. le kunt initiatieven nemen voor technologi-
sche. bestuurlijke en andere zaken. Ook de omslagpunten kun ie kiezen. Het is niet zo
dat ergens een abstractum is dat bepaalt dat jij een aantal dingen niet kunt doen. Wees
zelfbewust. Maak jezelf niet kleiner dan ie bent, Brabanders!"

Schenk: "Ik ben het voor een belangriik deel met Van Dieren eens. Maar we moeten
die vraag naar een concreter niveau tillen. Bilvoorbeeld hoe zit het met het openbaar ver-
voer in Tilburg? Welke verbrandingsmotoren gebruiken die bussen? Zijn dat de meest
ideale, de best denkbare verbrandingsmotoren?  Ik durf daar bijna vergif op in te nemen
dat dat niet zo is. Dat betekent dat een individuele gemeente al lang voor zichzelf had
kunnen beslissen de opdracht te verstrekken aan DAF: u ontwikkelt voor ons dat en dat
type motor! Dat geeft aan dat ook lokaal een soort koudwatervrees bestaat. lullie krijgen
wel een catalogus van die vrachtwagen- en busondernemers en daar staat in wat je kunt
bestellen, maar niet wat litllie willen dat zij maken".

Welschen: "Er is een heel cluster van internationale steden geweest dat gekeken heeft
of ze andere openbaar vervoerssystemen konden maken in agglomeraties als die van ons.
Op een gegeven moment hebben een aantal bedrijven hier in de regio gezegd: waarom
ga je eigenlijk buitenlands kilken, want wij kunnen dat ook. We hebben electronicabe-
dri iven die electronisch kunnen sturen, we hebben alles wat we nodig hebben via Nedcar
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en DAF en DAF-Bus om voertuigen te kunnen maken. We zijn allerlei nieuwe systemen
gaan bekijken. We zijn met Verkeer en Waterstaat in discussie over de vraag welke pro-
jecten kunnen lopen. Er ligt een voorstel bij de Interdepartementale Commissie voor
Duurzame Technologische Ontwikkeling. We proberen dat met Brussels geld van de
grond te krijgen. Maar een stad als Eindhoven kan dat natuurlijk nooit alleen, je zult dat
met een groot aantal middelgrote steden moeten doen omdat het iets is wat tussen

metro-achtige lijnen en de ouderwetse bus in zit. We kunnen dat samen best maar dan
moet  j e  een wat grotere cluster organiseren." De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij
is het er helemaal mee eens. Nu wil de commissaris graag alle partijen met elkaar ver-
knopen: "Betrek daar dan ook de universiteiten bij. lk vind namelijk de taal die wij spre-
ken en de taal die de universiteiten spreekt dikwijls volstrekt verschillend en we verstaan
elkaar niet. Die werelden zijn ook heel anders, er is een grote taak voor ons allemaal om
te zorgen dat dat bij elkaar komt."

De KUB wil wel, maar de TUE is al vertrokken. Prof. Van Veldhoven weet dat aan de
TUE de duurzaamheid een van de technologische speerpunten is en over de economi-
sche en maatschappeliike context van dit verhaal hoeft hij verder geen pleidooi te hou-           79
den, dat deed Tilburg al. Dus zijn universiteit is ook in.

De voorzitter constateert dat er kansen en uitdagingen liggen rond drie participanten,
het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstituten en het is de kunst om ze tot elkaar
te brengen. Ook beluistert hij dat er behoefte is aan concrete projecten.

Welschen stelt voor dat de steden en de provincie uit de twee universiteiten een soort
task-force halen, die een tijdlang mee kan lopen om dit soort ideeen naar de praktijk te
vertalen.

De commissaris concludeert daaruit dat dit de voorloper van een Indexinstituut kan
zijn.
Brokx sluit afi

"Wij moeten de bereidheid houden om over onze eigen horizon heen te kijken en ook van daar-
uit weer terugredeneren. Ik ben overtuigd dat wij hier allemaal weer z(in gernspireerd. En u en
wij z( n niet van elkaar ajl Wii gaan zeljbewust op dit punt door.1"
Na a#oop. bij de borrel, worden zaken gedaan. ABpraken met Wouter van Dieren, tussen bur-
gemeesters, met de onderzoekers en de contaagroepleden, tussen wethouders en ondernemers,

terw(il de lichtmasten de middenstip vertichten.

Bestuurders in de breedte
Bij de evaluatie van de eerste brainstorm in de contactgroep komt naar voren dat het voor

het welslagen van het NUBS-project van belang is dat er snel projecten worden

opgestart. Daar is draagvlak voor nodig bii bestuurders en bij het bedrij fsleven; als het
om de financien gaat ziin zij aan zet. In de contactgroep wordt geopperd informatieve
bijeenkomsten te organiseren voor statenleden en voor raadsleden van de vijf gemeen-
ten. "NUBS is nog erg ver van hun bed en de 'decors voor de 2Ie eeuw' zeggen hen wei-
nig. Concrete projecten spreken hen waarschijnlijk meer aan, vooral de korte termijn en
het meso-niveau hebben hun belangstelling". Er wordt heftig op los gefilosofeerd.

Jaap Vromans (Tilburg): " De resultaten van het NUBS-project moeten in het streekplan
terecht komen. Ook de steden moeten duurzaamheid in hun beleid integreren. "

Karel van Dilk
(Eindhove,i): "De legitimatie van het protect moet gehaald worden uit de 'zegeningen' van dit
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project, namelilk de verandering in omgaan met elkaar, het grote stedenbeleid. Deze winst legi-

timeert em blijvende investering. Het belangrgkste resultaat van NUBS is inderdaad dat we 'on
speaking terms' z(in geraakt. Jaap Vromans:  "Er zou aan het eind van  dit jaar een soort
Brabants mangist moeten komen. De injonnatieve bjeenkomsten voor raadsliden en statenle-

den moeten hier gen voorbereiding op zijn. Het roer mod omf" Karel van Dijk: "Ook organi-

satorisch moet geregeld worden dat projecten inderdaad gerealiseerd worden. We moeten den-
ken aan een constructie als IBA (Internationale Bau Ausstellung).

Voor het eerst wordt over een manifest gesproken. Later komt het ook uit andere hoe-
ken. Wouter van Dieren zal tijdens de biieenkomst in 's-Hertogenbosch refereren aan
het eerste Brabantse manifest, het Welvaartsplan en Pieter van Geel stelt later in
Helmond daadwerkelijk voor een nieuw manifest te maken.

Het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV gaat accoord met het voorstel om raadsleden
en statenleden bil het proces te betrekken. Op I3 mei is er een bijeenkomst voor staten-

80              leden. op 6 juni voor alle raadsleden van de viif grote steden. De bijeenkomsten zijn vol-
gens het brainstormmodel georganiseerd: een drankie, de agenda van de zIe eeuw aan
de hand van beide utopieen, toegelicht door de opstellers. creatief commentaar vanuit
een economische en mobiliteits-invalshoek, een drie gangen 'diner parlant' en een
afsluitende discussie. Beide bijeenkomsten worden drukbezocht. Voor het diner zijn
lange tafels opgesteld in de marmeren hal van het provinciehuis.

Om de discussie over nieuwe vormen van mobiliteit te verlevendigen ziin er tijdens de bijeen-

komst een aantal moderne ligfietsen in de hal aanwezig. Het 'diner parlant' vemndert daar-
door enigszins in een 'rijdend bujlt' omdat b(ina alle deelnemers wet eens willen uitproberen

hoe  dat nu rijdt.  Het  is  gen jitturistisch gezicht om raadsleden, burgemeesters en  de  commissa-
ris met hoge snelheid door de hal te zien razen op ligfictsen ofin ten aluminium sigaar. De grif
.fier heeft de sigaar,tog maandenlang in bruikleen gehouden.

Na deze bijeenkomsten staat het NUBS-project regelmatig op de agenda van Provinciale
Staten en de gemeenteraden. Statenleden en raadsleden hadden al over bijeenkomsten
in NUBS-verband gehoord, werden erover bevraagd, maar konden daar eerder niet over
meepraten. Het was ook niet gebruikelijk hen in een zo vroeg stadium bi i plannen te
betrekken. Door tot de 'ingewijden' te behoren wordt het project ook een beetie van hen
en worden ze enthousiaste supporters. Dit blijkt als de oorspronkelijke plannen voor de
tweede fase worden uitgebreid met het opstellen van een Manifest en het inhuren van
een 'kennismanager', waarvan de kosten bovenop de oorspronkelijk begroting komen;
de provinciale en gemeentelijke bestuurders zijn dan ruimhartig en trekken de knip. De
statenleden stemmen v66r het verschijnen van het manifest in met het oprichten van een
Duurzaamheidsfonds, waaruit duurzame toekomstgerichte projecten gefinancierd kun-
nen worden.

Een minpuntie is de publiciteit rondom het NUBS-project. Er is ongenoegen bij de
burgemeesters over het feit dat gedeputeerden soms goede sier maken met een proiect
waarbi i de steden net zo goed betrokken zijn.  Om dit beter af te stemmen komt er nog
een spelersgroep bij: de voorlichters van de viif steden en de provincie.



5 Tweede ronde: projecten; we willen lets doen, maar wat?

Draagvlak in de eigen organisatie
Door de verbreding van het NUBS-proces met 'toekomstdenken' en concrete projecten
is het van belang de eigen organisatie goed te informeren en erbij te betrekken. In de
contactgroep wordt afgesproken dat ieder dat in zijn eigen organisatie regelt. De pro-
jectleiders nodigen op het provinciehuis hun collega's uit van milieu, verkeer en vervoer,
economische zaken en buitengebied. Dit wordt meteen een arena met spelers die alle-
maal iets anders willen. Na de toelichting op de doelstelling en de activiteiten van het
NUBS-project krijgen de projectleiders de wind van voren.

yullie praten over de toekomst, dat gaat ook over milieu en landbouw, waarom worden wij
daar niet bg betrokken? Wijzjn ook bezig met togkomstvisies en die zien er heel anders uit dan

die vanjullie,f"

Het is niet gemakkelijk om tot overeenstemming te komen. Besloten wordt dat er een
maandelijks overleg zal plaatsvinden met als hoofddoel elkaar te informeren over bezig-
heden met betrekking tot het 'toekomstdenken'. Zendingsdrang wordt daarbij uitdruk-           8I
kelijk afgewezen. Binnen drie maanden is de sfeer in het "Brabant op de kaart"-overleg,
zoals het dan heet, volkomen veranderd. De deelnemers informeren elkaar, geven elkaar
tips, wisselen literatuur uit en steunen elkaar. "Brabant op de kaart" blijft ook na het ver-
schilnen van het Manifest Brabant 2050 voortbestaan. Bij een evaluatie blijkt dat de deel-
nemers zeer te spreken zijn over deze vorm van overleg. De pijn tussen de verschillende
sectoren wordt volgens de deelnemers vooral door de ambtelijke top veroorzaakt, omdat
men moeilijk verdragen kan dat iemand 'aan hun winkel komt'. Op werkvloerniveau
vindt men elkaar in het algemeen wel.

's-Hertogenbosch
Op 15 mei I996 vindt de tweede brainstorm plaats; 's-Hertogenbosch staat centraal. De
gemeenten Eindhoven, Helmond en Boxtel, maar ook Utrecht zijn als speciale gast aan-

wezig, verder provinciale vertegenwoordigers, kennisinstituten, bedrijfsleven, vertegen-
woordigers uit het culturele leven en de Brabantse Milieufederatie.

Het eeuwenoude kasteel Maurick vormt het decor voor de discussie over economic enjantasie,

toekomst en duurzaamheid. De deRigheid van het kasteel en de der van de bos- en waterriike
omgeving passen wel bijde provinciehoojilstad. De gasten komen binnen via de ophaalbrug, ste-
ken de binnenplaats over naar de Orangerie waar de ontvangst is.

Na opening van de bijeenkomst worden de projectvoorstellen van de gemeente Den
Bosch gepresenteerd. Den Bosch is een schakel in een diagonale lijn door Nederland,
een lijn die door velen verfoeid wordt omdat het er moeilijk autoriiden is, maar ook een
as die noord en zuid met elkaar verbindt. En op de plek waar noord en zuid samenko-
men ligt Den Bosch, een schakelstad, een stad tussen twee werelden.

De proiecten
Allereerst wordt het Avenue-2 project gepresenteerd. Dit is het NUBS-project waarmee
's-Hertogenbosch de komende jaren fantasie en werkelijkheid aan elkaar verbindt. Het
project gaat uit van de potenties van de brede diagonale as door Nederland die opgehan-
gen is aan autowegen, rails, vaarwegen en digitale snelweg. De corridorgedachte vormt
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de basis voor de samenwerkingsprojecten; vanuit het perspectiefvan internationale con-
currentie dienen stuwende activiteiten gestimuleerd te worden. De uitdaging is om de
vaak nog losse schakels in een corridor tot een samenhangend en elkaar aanvullend
geheel te smeden, waardoor er een toegevoegde waarde ontstaat die groter is dan de
waarde van de afzonderlijke schakels.

Ook wil de gemeente zich hard maken voor structurele oplossingen voor verkeers- en
vervoersproblemen. Er moet een gezamenlijke koers bepaald worden vanuit een door
zoveel mogelijk participanten gedragen visie op de potenties van de avenue. Van
Amsterdam tot aan Maastricht, of om een start te maken, van Utrecht tot en met
Eindhoven en Helmond. Een avenue die niet gebaat is met langsrazende vrachtauto's die
in wezen van niks naar nergens rijden. Ook zullen op korte termiin netwerken en ver-
vlechtingen op het vlak van zakelijke dienstverlening, in eerste instantie tussen
Eindhoven en 's-Hertogenbosch, ontwikkeld kunnen worden.
Ook cultuur maakt deel uit van de ambities van 's-Hertogenbosch, maar dit moet met de
andere steden nog verder uitgewerkt worden.

82

De kennismanager
Vanwege het cumulatieve aspect is bil de evaluatie van de Tilburgse bijeenkomst beslo-
ten iemand opdracht te geven de voorgestelde proiecten verder te helpen. Naast het in
kaart brengen van reeds bestaande expertise zal de 'kennismanager' de Brabantse ken-
nisinstituten bil de diverse  NU B S-projecten betrekken. Tijdens  deze en volgende bijeen-
komsten vertelt hij wat er al op gang is gebracht bij vorige brainstorms. De projectvoor-
stellen Avenue 2, Viechtwerk, het aansluiten van Brabant op de TGV en het analyseren
van verloren gegane projecten bij acquisitie worden toegelicht. Ook vertelt hij dat er een
alternatief moet komen voor de auto om het probeem van het woon/werkverkeer met
een afstand tussen 5 en I3 km op te lossen.

Het virtuele decor
De twee 'decorstukken' worden toegelicht. Volgens Heerema woont niemand nog in ziin
geboortedorp, de verhuisfreqentie is zodanig dat mensen tien verschillende plekken in
hun leven in beslag nemen. Kortom: het leven is eigenlijk al een reis. We verplaatsen ons
al voortdurend. In Ruimpad staan voorbeelden van hoe de onderdelen van de samenle-
ving er in de toekomst uit zouden kunnen zien. Het wordt steeds moeilijker de samen-
leving in handzame groepen onder te verdelen. Rijke bejaarden, arme bejaarden, mobie-
le bejaarden.

Wouter van Dieren gaat in op het mechanisme van het toekomstdenken. Het is een
misverstand dat de Club van Rome geprobeerd heeft de toekomst te voorspellen. Ze legt
slechts relaties bloot, "not to predict the future but to improve the insight". De scenario's
die nu op tafel liggen zijn geen voorspellingen. De essentie van een goede planning is
dat het mentale model van ons past op reele ontwikkelingen die onvermijdelijk zijn of
past op gewenste ontwikkelingen die we allemaal willen. In het verleden zijn buitenge-
woon visionaire concepten neergezet aan de hand waarvan onze maatschappij is inge-
richt.

"Niemand weet dat waarschijnlijk. maar in St. Michielsgestel, hier Wakbg. is in 1947 het
Nederlandse kabinet bg elkaar gekomen in een historische zitting, waarin werd gezegd
Nederland wordt nu gen industritle samenleving in plaats van een agrarische. We gaan hit
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Atlantische model volgen, dus Amerikaans georienteerd. En het wordt een samenteving die de
agrarische, bijna 19£ ieuwse Concepten achter zich laat. Er werd gesproken met een buitenge-
woon geavanceerd gezelschap. monseigneur Bekkers, de Quay, Van Loon. Zij hebben met

elkaar gen nom geschreven over Brabant, niet meer pastoraal en agrarisch, maar nieuw. En

terugkijkend zieje daar dat ze de toekomst verkennen en dat ze gezamenlqk een beeld hadden
van het toekomstige Brabant. Hetzel/de gebeurde met onze Rijksplanologische Dienst. die op het
moment van de tweede Nota Ruimtelijke Ordening een beeld had van ten urbane samenleving,
an beeld dat door het merendeel van de samenleving toen niet werd gezien. Dat is de reden

.waarom hit verkeer pas een paarjaar later is vastgelopen. Anders was dat terder gebeurd.

Een wereldwijde behoefte aan twee computers
Beckers. voormalig scenarioplanner van Shell en daarom door 's-Hertogenbosch uitge-
nodigd, denkt helemaal niet dat je de toekomst kunt voorspellen. Hij heeft ook met sce-
nario's gewerkt; die moeten breed ziin, voor draagvlak zorgen en intern consistent ziin
De twee decors van het NUBS voldoen daar volgens hem niet aan, hoewel het beter is
dan niets. Planning en programmering zijn in het bedrijfsleven vaak separaat. Planning             83
is de lange termijn, programming is het kiiken naar short-time projecten. op basis van
twee jaar. analytisch, droog, nuchter, geen emoties, maar wel met die planning-exercities
in het voorhoofd. Hii geeft voorbeelden van toekomst-denken in het bedrijfsleven.

"Bij Shell is op basis van scenario's besloten geen olie in de grond te kopen. Alle mensen bij Shell
kregen de opdracht nict hoger te bieden  dan  $  1 7 per barrel. Iedere oliemaatschappil kocht zich
te barsten in de hoop op winsten tot $30. Na een aantaljaren was Shell de enige die geen schul-
den had. terwijl andere maatschappijen tot 70% van hun kapitaal in de schulden zaten. Een
ander voorbeeld is de toekomstvoorspelling van IBM in de vii/tigerjaren.  IBM had een compu-
ter ontworpen, een gigantisch apparaat met van die draaiende spoelen. Er werd gen behoefien-
onderzoek gedaan; Watson junior, de grote hervormer van IBM, dacht  dat er op de wereld
slechts plaats zou zijn voor een enkele computer. Het bedrilfbesloot daar niet verder in te inves-
teren. Niemand had voorzien met welke supercomputers en terminals we nog aan de slag zou-
den gaan en dat tegenwoordig in de meeste huizen in de westerse wereld minstens Un compu-
ter te vinden is. En Cazimier van Philips moest vroeger ook lachen bij het idee dat er ook maar
iemand langer dan een uur naar een kastie met bewegende beelden zou kijken.

.

Het Diner Parlant
Het diner vindt plaats op het overdekte terras met een schitterend uitzicht over de landerijgn.
Aan elke tajel zit een tevoren zor·gvuldig samengestelde groep van acht gasten en elke groep moet

na het diner een gezamenlgke visie op een opgedragen gespreksthema terugmelden.
Aanvankelijk komt er een soort voorstelronde op gang, want niet iedereen kent elkaar. En
natuurlijk worden er ook zaken gedaan enpolitick bedreven. Datgaat soms zo geanimeerd dat
er onderonsies onstaan. Meter van Ged en Rein Welschen hebben een bevlogen discussie Over

het hoogwaardig openbaar vervoer in Eindhoven. Wouter van Dieren, aan de andere kant van
Welschen gezeten, mengt zich in het gesprek. Dan gebeurt er iets onverwachts. Welschen voelt
iets op zijn schoot belanden, kqkt naar beneden en ziet tot zijn verbazing gen lamshaasje met
jus op zijn schoot liggen. Hij kijkt verbijsterd naar zijn bord, waar alles nog in orde is, dan naar
zijn beide buren, die gezellig doorpraten en doen ofer niets aan de hand is. Welschen beg«ipt

er niets van, pakt het lamshaasie van zijn schoot en poogt met z(in serpet de schade op z(in lich-
te brock te beperken. H(i kgkt woedend om zich heen om te zien wie hem dat geleverd he€/1. Een
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geschrokken projectleider twee stoelen verder probeert zijn aandacht k trekken om gen en ander
uit te leggen, maar Welschen kijkt nia meer op ofom. Er loopt een spoor vanjus over hit tafil-
kleed van het bord van de prgectleider naar de broek van Welschen.

Tildens de koffie worden de conclusies van de gespreksthema's over de 2I initiatieven
plenair teruggemeld door de, uit de 'inner circle' afkomstige. tafelpraeses.

"Wif hebben ons bezig gehouden  met het initiatief ruimtel(like contrastvergroting. Ons state-
ment daarover luidt. Je kunt de ruimteloke contrasten vergroten met behulp van prijs, kwaliteit
en een beetie dictatuur."
"Wij vonden dat, tegen de achtergrond van het algemeen erkend mensel(ik streven te komen tot

mar welz(in, het bedri«ifsleven bereid zou moeten zijn natuur en milieu als productiefactor mee
k nemen.  Dat wil dus zeggen dat we injeite een prijskaaile hangen aan de natuur en aan het
militu."

84                     De 'outer circle' ontdekt de sheets:
'Wie in kleine stapjes ergens naar toe wil, moet nu wel zeggen waar hij uit wit komen. Er zijn
al 16.000.000 kippen in Brabant die 't niet weten. .

"Wat is het pilot-e#i:a van de A2-corridor. Dit is toch nitt vernieuwend?"
"Beter i pilot op het land dan 10 piloten in de lucht. "
"Fly with the eagle, crash with the chicken."

"Wil hadden een tajel met vooral planners en wij hebben ons gebogen over het idee van con-
trastversterking. Maar we hebben weI grote pragen bij die extreme verdichting in de steden.
Want het is de vraag of hoogbouw  nu  wel  is  wat we willen.  Er was  ook een discussie  over het

buitengebied en die wildernis die daar zou moeten ontstaan. Maar de landbouw mod daarin
wel ten rol blijven spelen.  En dan niet de steddijke tuinbouw met op water gekwakte tomaten,

maar grondgebonden landbouw in ajivisseling met natuur. "

'W# hebben enige vragen in de richting van de sprekers in de inleiding, met name Beckers en
van Dieren. Waar het om gaat is dat je de klooffussen planning en programmering kunt over-

bruggen, want in de Umr van planning zeggen we: er mott een cindi komen aan de groei van
de automobiliteit, maar in de s»r van de programmering bouwen we steeds nieuwe wegen, ver-
breden we wigen  etc.  Wat  moet je  doen  in je programmering om die trendbreuk te kunnen
maken?

Nieuwe bestuursvragen
Pieter van Geel vat de oogst van de terugmelding samen en heeft ook nog een paar vra-
gen: "Ik wil een gewetensvraag stellen: Gelooft er eigenlijk iemand in het terugdringen
van de mobiliteit?  Is  dat een reele optie politiek en bestuurlijk of gaan we gewoon door
met het stellen van krankzinnige eisen aan ons mobiliteitsprofiel? Een interessante stel-
ling is ook: Grond in de buitengebieden is duurder dan in de stad, daar kan dus makke-
lijker gebouwd worden. Het is natuurlijk prachtig om dit soort dingen te bedenken, maar
daar komt de dictatuur om de hoek kijken. We moeten gewoon voorkomen dat grond
buiten de stadsgrenzen voor bebouwing wordt uitgegeven.

Wouter van Dieren reageert: "Ik beluister hier toch een pleidooi voor het openbare
bestuur nieuwe stijl. U heeft een radicale opvatting. Gaat het snel genoeg? Zitten we in
de goede richtingP De bestuurlijke ruimte, daar gaat het altiid over. Het idee dat er geen
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bestuurlijke ruimte is, is een conservatief concept, gemeenten en provincie hebben
genoeg instrumenten in handen. Daarnaast hoor ik steeds: ik ben afhankelijk van een
ander schaalniveau dan het miine. Het antwoord is: ja en nee! (02-belasting en gaten in
de ozonlaag, daar doen we niet veel aan. Maar alle initiatieven die we hier noemen kun-
nen op provinciaal of regionaal niveau worden opgepakt. Te hebt twee mogelijkheden: je
kunt verbieden, maar dat is heel moeilijk, je kunt overtuigen, onderhandelen en uitleg-
gen waar het eigenlijk om gaat en dat is goed bestuur! Het meest essentiele is dat je een
gemeenschappelijk concept over kwaliteit ontwikkelt. Als dat een concept is waarin de
een de ander de ruimte ontneemt dan verstik je elkaar. De essentie is dat we nu samen
met allerlei groeperingen kijken naar de toekomst van de provincie. En dat is heel iets
anders dan de toekomst voorspellen. De provincie heeft vanavond 50 jaar vooruit geke-
ken. In St. Michielsgestel kwam in I947 het Nederlandse kabinet samen om de indus-
tri le toekomst van Nederland te plannen. Er is een week lang vergaderd over de vol-
gende 50 jaar en besloten werd dat wij een industrie-natie zouden worden. Jan de Quai
heeft 50 jaar vooruit gekeken en nu doet u hetzelfde."
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Scherper zicht
Na de bijeenkomsten met statenleden en raadsleden en de brainstorm in 's-
Hertogenbosch volgt  er  weer een evaluatie  in de contactgroep  N UB S, het portefeuille-
houdersoverleg en het B5-overleg. De begrenzing van deze drie arena's wordt wat diffu-
ser; binnen de steden en binnen de provincie wordt ook tussen de spelers van de
contactgroep, portefeuillehouders en bestuurders overleg gevoerd, hetgeen de besluit-
vorming in de afzonderlijke arena's vergemakkelijkt.

Er wordt besloten om de 2I initiatieven uit Een Schitterend Vergezicht aan te scher-

pen. Vooral Welschen is hiervan een groot voorstander; met de brainstorm in Eindhoven
in het vooruitzicht wil hij de stad optimaal positioneren. Dit leidt tot wrevel in de B5-
arena. Collega-burgemeesters maken zich zorgen dat Eindhoven zich weer zal beroepen
op haar speciale positie van enig Brabants internationaal knooppunt. De commissaris en
Pieter van Geel strijken de plooien glad en op 26 augustus I996 is er een bijeenkomst
in de VIP-ruimte van het PSV-stadion met de commissaris, van Geel. van Dieren. de
hoogleraren Geurts en Schenk, Welschen met enkele wethouders, de projectleiders en
enkele Eindhovense ambtenaren. Wouter van Dieren presenteert de notitie Scherper
Zicht, een Schitterend Vergezicht nader verkend (bijlage 6). Op verzoek van Welschen
zijn de oorspronkelijke 2I initiatieven geclusterd tot een zestal thema's en projecten.

Tervenvezenlgking van deze thema's moet nog het nodige werk verzet worden. Er is een belang-
rijke rol weggelegd voor de kenniscentra en het bedrii/steven; Eindhoven hee# daarin gen belang-
rijke-functie en Welschen wil laten zien dat hij niet ten onrechte pleit voor Eindhoven als derde

mainport, de zogenaamde Brainport van Nederland. De voorbereiding voor de brainstorm vergt
uiteindelijk zoved tijd dat Eindhoven als laatste aan de beurt is.

Breda
De derde brainstorm vindt op I3 november I996 plaats in Breda. Op een plek waar de
Nassau's geschiedenis maakten, gelegen op de grens van de Staten van Holland en het
hertogdom Brabant, binnen het water waar volgens overlevering in de Tachtigjarige Oor-
log het turfschip voer, staat het kasteel dat momenteel de Koninklijke Militaire Academie
huisvest. Burgemeester Rutten kiest deze locatie om over de toekomst van Breda te pra-
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ten. En indruk maakt het zeker als men via de bewaakte toegangspoort het park betreedt
waar het feestelijk verlichte kasteel door de bomen zichtbaar wordt. De ruimtes waar de
bijeenkomst plaatsvindt appelleren aan het historisch besef van de gasten.

Zeventig gasten luisteren naar de welkomstwoorden van de burgemeester:

"Wil hebben voor een geheel eigen inkleuringgekozen. Wii wilden graag de meningen van onze
omgeving. van de wetenschap en het bedri#steven als vertrekpunt nemen voor onze brainstorm.
Wat de inleiders in ieder geval bindt is hun internationale orientatie. Ook vanavond praten we
over de toekomst. We hebben nagedacht over projectvoorstellen die passen in die decors van de
toekomst. Ik realister me dat ons tockomstdenken beperkt wordt door de zorg van iedere dag. Ik
zou u daarom willen aansporen om vanavond ook uwfantasig de ruimte te given.  Om Bernard
Shaw aan te halen:
" Some people think about things that happen and ask "why"; I dream about things that don't
happen and ask  "why not".  Het gaat om visit en duj; om initiatiefen sturing; het gaat om een
proces m een richting. "
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Projectvoorstellen
Breda wil zich vooral richten op de noord-zuid-as; de ligging aan de corridor tussen
Rotterdam en Antwerpen staat vanavond centraal bij de gedachtenvorming. De project-
voorstellen van Breda zijn in drie typen verdeeld: stadsregionale. provinciale en
'Bredrecht'-projecten. Samenwerking wordt gezocht met Dordrecht, waarmee Breda de
ligging aan de vitale corridor tussen Rotterdam en Antwerpen deelt. De voorgestelde
samenwerking tussen Breda en Dordrecht is uitgedrukt in de term Bredrecht.

Prof. De Brabander van de Universiteit Antwerpen is door Breda uitgenodigd om zijn
visie te geven op de economische toekomst van West-Brabant in het Europa van de
regio's. De oproep tot fantasie en verbeelding is aan hem niet echt besteed.

"Er z(in hal wat scenario's denkbaar voor de toekomstige ontwikkeling van een stad. Als de ter-
miln erg lang is, dan wordt defantasie ze(/3 sterk op de prodgesteld. En het voordeel is natuur-
lijk dat ten dergelilk lange termijn scenario niet t(jdens het leven van de persoon die ze uitte-
kende kan worden getoetst.  In die zin spelen we vanavond allemaal redel(ik veilig."

Volgens De Brabander is de geografische ligging van Breda tussen de mainports
Rotterdam en Antwerpen van cruciaal belang. maar er is ook reden tot zorg: Breda fun-
geert vooral in de dynamiek van een noord-zuid-as, terwill voor de andere steden in
Noord-Brabant wordt geopteerd voor een oost-west-as. Is het dan niet zinvol om Breda
bij deze oost-west-as te laten aansluitenP Zowel in het zuiden als in het noorden ziin
oost-west-verbindingen gepland. De Betuwelijn en de Iizeren Riin zijn het stadium van
de tekentafels nog nauwelijks ontgroeid. toch is duidelijk dat van de Noordzeehavens tot
het Ruhrgebied wei al enige verbindingslijnen worden verwezenlijkt. En moet bil het
doordenken van deze lijn tot in Centraal- en Oost-Europa niet worden gedacht aan de
veel gunstiger ligging die de Noord-Duitse, Zuid-Zweedse en zelfs Baltische havens heb-
ben? De geografische concurrentiepositie is in dit perspectief zeker niet optimaal.
Aart Brouwer, vice-president Europe - AMGEN (American Molecular Genetics) geeft
een sterkte/zwakte analyse van het Brabantse vestigingsklimaat. Brouwer maakt gebruik
van de gelegenheid om ziin bedrijf te promoten en legt uit waarom men voor vestiging
in Breda heeft gekozen.
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Dan vertelt Frans De Neve, 3M (Minesota Mining and Manifacturing Company), hoe
milieu en economie samen kunnen gaan. Kwaliteit en milieu staan bil dit bedrij f hoog
in het vaandel. Door reststoffen niet als afval te beschouwen, maar als stoffen voor her-
gebruik kan een bedriif veel kosten besparen. Milieubeleid staat of valt met de bedrijfs-
leiding en 3M is daar al vroeg mee begonnen; er is bij 3M wereldwiid sprake van samen-
werking met overheid en milieuorganisaties. De belangrijkste partner is echter het
individu, dat milieubewust gemaakt moeten worden, men moet afval als onderdeel van
een systeem gaan zien. Samenwerking tussen overheid en industrie is daarom van groot
belang.

Reacties
Heerema, auteur van Ruimpad, mist in de plannen kleur en veelzijdigheid. Ze zijn nogal
gebaseerd op vooruitgang en economie, maar ook onthaasting en trage plekken horen in
de projecten thuis. Druk en stil aan de ene kant en groen en rood aan de andere kant.

Volgens van Dieren hebben de plannen van Breda  een  laag NUB S-gehalte.  Hij  mist
vanavond Van Melle; daar wordt momenteel een bedrijf gebouwd met 'zero emission'.                87
De verder weg gelegen toekomst zal er anders uitzien dan men hier suggereert, NUBS
gaat over energie en transport, die zullen in de toekomst heel duur worden. Wat betekent
dat voor bijvoorbeeld de HSL, het is onduurzaam transport, waarom vragen we ons niet
eerst afwaarom we dan zo nodig razendsnel van de ene naar de andere plek moeten kun-
nen, wat levert ons dat op?

Geurts. hoogleraar aan de KUB. is geimponeerd door het milieubeleid van 3M maar
refereert aan de gouden regel dat de overheid nauwelijks de stimulus kan zijn voor
milieubeleid in een levende economie. De overheid kan dit niet afdwingen, ze moet voor-
zichtig aansluiten bij wat er in de maatschappij gebeurt. Wat hem opvalt is dat alle pro-
jecten voorstudies lijken voor werkgroepen, die mogelijk iets willen gaan doen. Maar
projecten moeten aansluiten bij de energie die er al is! Er moeten snel acties vanuit het
NUBS-project starten om te laten zien dat er wat gebeurt. De projecten die hier worden
voorgesteld zijn daar nog niet rijp voor. De overheid dient meer terug te treden en een
regierol spelen.

Ook Schenk vindt dat de overheid de regiefunctie eindelijk eens moet oppakken, in
plaats van almaar te zeuren over structuren die bedacht moeten worden, het gaat om de
personen en niet om structuren. Dit geldt ook voor de projecten, licht liever de uitvoe-
ringsstructuur toe in plaats van alleen de ideeenvorming. Organisaties als de Brabantse

Ontwikkelings Maatschappij etcetera moeten bij die projecten betrokken worden. Kom
niet alleen met het idee, maar ook met het voertuig!

Discussie
Na het Diner Parlant in de mooie 'bogenzaal' van het kasteel worden de voorgestelde pro-
jecten tegen de virtuele decors gezet. Volgens Heerema denkt de RPD tegenwoordig wat
genuanceerder; naast versnelling is er ook oog voor onthaasting en vertraging en onder-
scheidt men 'snelle ruimtes' en 'trage ruimtes'. Er moeten 'vervoerruimtes' komen,
waarin vraag en aanbod optimaal aan elkaar ziin aangepast en de verstedelijking moet
hierop aansluiten.

Van Dieren vindt dat als men nadenkt over de toekomst men zichzelf twee vragen
moet stellen: gaat alles verder zoals we willen en vinden we dat leuk,
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'Als je tevreden bent kun je nu naar huis. dan benje klaar. Vraag 2. wit ik dat het zo gaat of
moet ik het anders willen? Op deze basis is Een Schitterd Vergezicht geschreven, 21 disconti-
nuiteiten voor de 21* eeuw. Ik noem er een paar. ik geloof niet dat de vr(ie markt leidt tot goed-

kopere inergiebronnen voor iedereen. Goedkopt energie draait op verspilling en domheid.
Economic met dure energic levert grotere prestaties. De klimaatsveranderingen zi,in al bezig. We
moeten ons de vraag stellen: wat wil ik als kwaliteit? De periode van naoorlogse opbouw is voor-
bij. we moeten nu iets anders.  Is het gewenst om dne luchthavens te hebben? Levert ons dat werk
en tockomst op? Er zijn genoeg mensen die bij gen luchthaven wonen en dric keer perjaar met
het vliegtuig op vakantie moeten om tot rust te komen. Dan heb ik nog een opmerking over de
landbouw: landbouw kan in de vrije markt niet overleven in Brabant. Dan mott je de boeren
helpen, dan moet jeje a»agen watje met de landbouw wilt. Vrije markt betekent ggen voor-
raden meer, vroeger hadden  we voor zeven jaar graan,  nu  is  dat  nog maar voor drie weken.
Waarom is er gien project "Wij willen de boeren niet kw(it". een project  waar de landbouw

gezien wordt als ten cyclisch systicm, met oog voor het landschap?"

88 Dan wordt er gesproken over duurzame bedrijvigheid.

Gielen, wethouder van Breda, wil graag weten hoe het project 'Schone Productie' een succes kan
worden en Geurts vindt dat Breda en West-Brabant in het verleden te opportunistisch z(in

geweest bil het verwelkomen van bedrijven, men mott kritisch ziin met nieuwe vestigingen
Lemmens van de TUE vindt dat schone produktie een provinciebreed project zou motten wor-

den waarbij de kennisinstituten een belangrijke rol zouden kunnen en moeten spelen. 21 heb-
ben de nieuwsgierightid die volgens van Dieren zo belangrijk is en waar de overheid geen tijd
en middelen voor hieji.

Schipper van Philip Morris vindt dat schone produktie door het bestaande bedrii#liven geri-
aliseerd moet worden, deze groep is veel groter dan de nieuwkomers. Het bedrifilevin moet uit
economische en maatschappelO'ke overwegingen dit soort initiatieven nemen, het maakt deel uit

van ten goede bedri fsvoering
HuD.brechts denkt dat draagplak vooral bil de grotere bedrijven te vinden zal zijn. het midden-
en kleinbedriifmott anders benaderd worden, mogel(.ik doorjinancitle prikkels.

Fournier van de gemeente Dordrecht reageert op het project Ruimtelijk-economische
verkenningen voor het gebied tussen Dordrecht en Breda.

"Er is meer tussen Breda en Dordrecht dan het Hollands Diep." Er gebeurt van alles op de as

Dordrecht-Breda-Antwerpen. /let gaat niet alleen om bedrijven, maar ook om woningbouwlo-
caties, groen etc. WaI he€# dat voor €Fct op W-Brabant, voor de ontwikkelingen langs de Ai6
en longs  de A4  en  de Westerscheldeontwikkelingen? Dordrecht  komt  in  de  klem te zitten  door
ontwikkelingen in Rotterdam in he€# hier ook belang bii· Fournier venvacht dat er in de toe-
komst sprake zal ziln van verdubbeling van transportbewegingen lang de A16. Het is zinvol
over de provinciegrenzen heen te kijken en de gemeenten Breda en Dordrecht samen te laten

nadenken hoe dit gebied op een verantwoorde economische en ecologische manier ingevuld zou
kunnen worden, maar ook het volgen van de ontwikkelingen in Rotterdam en Antwerpen, die

van invioed zijn op dit gebied, is van belang. Steeds meer bedrijven zullen zich willen vistigen
langs de A16.

Burgemeester Rutten sluit de bileenkomst af. Hij is best vrolijk geworden vanavond, de
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discussies waren zinnig en vruchtbaar, er zijn contacten gelegd, iedereen wil wel met
Breda vrijen.

"Ik voel me als een gelukkige maagd die verlangd wordt door een heleboel haantjes. De inleiders
hebben hier de basis voorgelegd, daarom voor hen dit bourgondisch cadeau uit nog zuidel(iker
streken."

Waarna de zwarte kisties worden uitgereikt.

5.4 Winst

Bij de derde brainstorm wordt de term luchtfietserij niet meer gehoord. Bij de voorbe-

reiding van de brainstorms blijkt dat de gemeenten het vanzelfsprekend zijn gaan vin-
den dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten samen de toekomst moeten vormge-
ven en elkaar daarin als partners zien. En duurzaamheid, milieu en ruimte zijn evenveel             89
gehoorde termen geworden als "werk, werk, werk" en "de schoorsteen moet roken". De
uitspraken van de bestuurders maken duidelijk dat ze zich ervoor verantwoordelijk voe-
len om over de toekomst na te denken en de juiste keuzes te maken, maar ook dat de ste-
den en de provincie elkaar daarbij nodig hebben.

5·5 Onverwachte start van de derde ronde

Door de, niet geplande, besluiten tijdens de volgende brainstorm in Helmond krijgt het
proces een nieuwe dimensie. Er ontstaan twee liinen: een provinciale lijn, gericht op het
ontwikkelen van een integrale visie op de Brabantse toekomst en een stedelijke lijn,
gericht op het in gang zetten van duurzame. toekomstgerichte projecten die in een der-
gelijke visie passen. Hierdoor ontstaat een nieuwe setting, die de derde ronde inluidt. Er
verschiinen nieuwe mensen op het toneel, maar het spelersveld bliift min of meer gelijk
De evaluatie van ronde 2 en 3 volgt daarom aan het einde van de derde ronde.
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6 Derde ronde: een mariaverschijning;
wenkend perspectief

6.1 Opmaat naar een toekomstvisie                                            9I
De Helmondse bijeenkomst vormt een belangrijke overgang in het NUBS-proces, waar-
door een nieuwe ronde wordt ingeluid.

Tijdens de evaluatie van de eerste brainstorm in de contactgroep werd gediscussieerd
over de relatie tussen de projecten en de 'decors voor de zIe eeuw: Voor het eerst werd
toen over een manifest gesproken. Tijdens de bijeenkomst in 's-Hertogenbosch kwam
het eerste manifest uit I947 ter sprake. In Helmond wordt een derde keer over een mani-

fest gesproken en deze keer slaat de vonk over. Pieter van Geel stelt voor om opnieuw
een manifest te maken voor de toekomst van Brabant. Door zijn bevlogenheid worden
de overige bestuurders ook enthousiast en stemmen  met het voorstel in. Er wordt een
plan van aanpak gemaakt om het manifest te concretiseren. Dit is een belangrijk kantel-
punt in het NUBS-proces. De projecten visualiseren de samenwerking tussen de steden,
de provincie, het bedrijfsleven en de kennisinstituten. een samenwerking die tijdens de
eerste ronde tot stand is gekomen. Het ontwikkelen van een visie op de toekomst van
Brabant kan deze projecten van een 'omgeving' voorzien, de samenwerking consolide-
ren en liinen uitzetten naar een gezamenlijk gewenste toekomst. De virtuele decors Een
Schitterend Vergezicht en Ruimpad bieden hiervoor aanknopingspunten, maar de aan-
dacht gaat tot nu toe vooral uit naar concrete samenwerkingsprojecten. De bijeenkomst
in Helmond geeft de aanzet om zowel een toekomstvisie als daarin passende projecten
te ontwikkelen. Er volgt een taakverdeling: de steden zullen zich vooral op de projecten
gaan richten, terwiil de provincie zich gaat bezighouden met het tot stand brengen van
een manifest. Deze taakverdeling sluit goed aan bij de belangen van de steden en de pro-
vincie: de eerste willen graag zichtbare doelen voor de korte en middellange termijn. ter-
will de provincie zich ook met beleid voor de langere termijn bezighoudt. Beide doelen,
hoe vaag ze aanvankelijk ook zijn, blijven tijdens het proces aan elkaar gekoppeld, maar
voor het manifest neemt de provincie alleen het voortouw; het 'esoterisch gehalte' van
het manifest kan hierdoor toenemen; er is ruimte voor fantasie, dromen en verlangens.

In de brainstorm in Helmond onstaat er een twee sporenbeleid: 6*n spoor dat zich
bezighoudt met projecten en 6*n spoor dat zich richt op de onderbouwing van de pro-
jecten door middel van een toekomstvisie, een manifest.
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6.2 Nog twee brainstorms

Helmond
Op IS november I996 vindt de vierde brainstorm plaats in het door Piet Blom ontwor-
pen Speelhuis in Helmond. een schitterend theater, dat door knap optisch bedrog van de
kunstschilder Har Sanders van binnen net een circustent van echt tentdoek lijkt.
Burgemeester van Elk opent:

"Helmond is met z{In 76.000 inwoners de kleinste van de vufgrote Brabantse steden, maar wel
de stad die vanuit een grote achterstandspositie zich waarschifnlijk gedurende de laatste vwiien
jaar het meest stormachtig heeft ontwikkeld. Helmond verdient. meer nog dan Tilburg, het pre-
dikaat Moderne Industriestad, gezien hetjeit dat in Helmond lie/ t 28% van de beroepsbevol-
king werkzaam is in de industrie, het hoogste percentage van de viffgrote Brabantse steden. .

De geboorte van het Manifest Brabant 2050
92              Pieter van Geel. die zijn carriLre begon als gemeentesecretaris van Helmond. is gevraagd

een reflectie te geven op de al gehouden brainstorms.

Als gemeentesecretaris was ik gewend te doen wat de mad, het hoogste orgaan wil. Als politiek
bestuurder ben ik gewend om vragen te beantwoorden die niet gesteld worden en de vragen die
gesteld worden te ontwijken. Allereerst wil ik iets zeggen over het karakter van het NUBS-pro-
ces. Voor mij is het karakter van dit proces toch vooral: een bee(je onthecht nadenken over de
toekomst, waarbil creativiteit en chaos  toch  ook  an  belangrijke  rol  spelen"

De discussie. die nu al een jaar gevoerd wordt moet natuurlijk wel ergens condenseren.
De 'houtskoolschetsen' zullen toch wat scherper moeten worden. Het inbrengen van
normatieve elementen is in deze samenleving niet meer erg gebruikelijk maar wel
noodzakelijk, ook al is de samenleving niet meer helemaal maakbaar. Het moet gaan
om zeer toekomstgerichte gezamenlijke investeringen. NUBS is NU BeSluiten! Dit pro-
ces gaat niet alleen over hoe het er in vijftig jaar uit zou kunnen zien, maar over beslis-
singen in het komende jaar, die richtinggevend zullen zijn voor onze toekomst. Alles
wat men bedenkt en wat al bedacht is in dit proces moet in een kader gevat worden. Een
soort manifest, een richtinggevende notitie die zeer bepalend kan zijn voor de toekomst
van Brabant en die als onderlegger kan dienen voor de vele dagelijkse plannen en inge-
wikkelde planprocedures, die jaren duren en waarvan je je afvraagt welke fundamente-
le visie op Brabant er achter ligt? Dat moet geformuleerd worden in viif, tien stellingen,
omdat dAt het kader kan zi in voor de vele discussies in zowel de steden als bij de pro-
vincie.

De Helmondse projecten
Mevr. Jonkers-Goedhart, wethouder van Economische Zaken, licht de Helmondse
samenwerkingsprojecten toe, waarin men graag de andere overheden, het bedrijfsleven
en de kennisinstituten wil betrekken. Mobiliteit neemt daarbij de belangrijkste plaats in.
Er volgt een virtuele wandeling door Helmond in videobeelden, waarin de wethouder de
huidige situatie, maar ook de gewenste toekomst laat zien. Het regionale bedrijfsleven
en de kennisinstituten moeten een nieuw soort fiets en een compacte duurzame auto
ontwikkelen, die op bestaande infrastructuur in drukke gebieden tot een soort 'trein' kan



6 Derde ronde: een mariaverschijning; wenkend perspectief

worden samengevoegd. Ook de kanalen moeten intensiever gebruikt worden voor goe-
derenvervoer.

Aarts, wethouder van Venlo, is positiefover de voorstellen en ziet mogelijkheden om
aan te sluiten. Wethouder Bun van Eindhoven vindt dat gemeenten veel van elkaar kun-
nen leren en vindt het geen probleem dat Helmond, behalve naar Eindhoven, ook naar
Uden, Veghel en Venlo kijkt. Verleg van Nedcar denkt dat het een enorme stimulans is
voor de hele regio als overheid en bedrijfsleven gaan samenwerken. Prof. Van der Hoorn
van het ontwikkelingsbureau CATS (Centre for Advanced Technical Solutions) te
Eindhoven gaat op verzoek van Helmond in op de technische kant van deze Duurzaam
Mobiel-projecten.

"Stadsbussen hebben de neiging om passagiers ten groot deel van de stad te laten zien die ze al

lang kennen. de route is nia de meest £4Ectieve, men denkt teveel aan €#icient vervoer, er wordt

meer gekeken naar de kosten dan naar de wensen van de consument.  Ook de overheid roept dat
we de auto moeten laten staan, maar als we dat met z'n allen zouden doen, dan hebben we een
acuut economisch probleem. Het Hjkt me goed om terst ten visit te ontwikketen voor de mobili-                93
teit voor de toekomst. Waar willen we in de 21£ teUW uitkomen?"

Gedeputeerde Huijbrechts vindt het slim dat Helmond, de stad van de automotive indus-
trie, de link legt tussen overheid en bedrijfsleven en met nieuwe concepten komt waar-
door de regio een nieuwe economische impuls krijgt.

Verleg van Nedcar vertelt wat er in de regio zoal aan automotive industrie aanwezig
is. Hij ziet een grijs gebied ontstaan tussen openbaar vervoer in zijn algemeenheid en
het collectieve vervoer. Logistieke systemen zullen meer gaan ingrijpen op het person-
envervoer en naarmate het gebruik van de auto meer wordt gereguleerd, kunnen we ook
gaan spreken over een gedwongen filevorming van individueel vervoer tot collectiefver-
voer.

Prof. Timmermans van de TUE gaat in op de planologische kant van de Helmondse
projecten en pleit voor een goede aansluiting daarvan op het consumentengedrag.
Marketing en communicatie spelen daarbij een belangrijke rol en natuurlijk ook de
ruimtelijke inbedding:

"Hoe cretren we steden die voldoende ondersteunend zijn voor een aantal ontwikkelingen op het
gebied van het openbaar vervoer? Het ruimtel(ike ordeningsbeleid heeft zich veel te egnzgdig

gericht op de ruimteliike ontwikkeling van de stad. En binnen dic stad moet dan ook nog tens
iedereen tegdijkertijd in de binnenstad ziin voor een aantal activiteiten die daargeconcentreerd
zgn. Het zou beter zijn om in het kader van duurzaamheid en als basis voor openbaar ver-
voersystemen te kgken naar een meer gebalanceerd stedebouwkundig-planologisch concept,

waarbij je binnen die stad een grote verscheidenheid ziet aanjitnaies en ruimtes, in plaats van
zo'n sterke gerichtheid op de stad sec en het stadscentrum daarbinnen. We moden investeren
in  meerdere,  kleinschalige.  Bexibele, dynamische, door techniek en injormatic. geleide systemen

van openbaar vervoer." Timmennans had verwacht dat de toenemendejilevorming un impuls
zou worden voor het openbaar vervoer, maar door de invoering van de mobiele tel foon doen
mensen een deel van hun werk al in de auto. En misschien z(in er over vt#jaar wel voice-geac-
tiveerde computers in de auto, waardoor de secretaresses vervangen worden, er brieven en der-

gel).ke worden gedicteerd, die er aan het einde van de rit uitrollen.
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Plompen. directeur LCS b.v. leidt het thema duurzaam goederenvervoer en modal shift
in. Hiiwiist daarbij bestraffend naar het bedrijfsleven:

"De verlader zoekt een optimaal logistiek concept voor het vervoer van zijn goederen. Factoren
daarbil zijn.Bexibiliteit, transportzekerheid, snelheid en betrouwbaarheid. Daarbijhebben ver-
laders ten aantal vooroordelen: binnenscheepvaart kent geen dienstverlening, spoorvervoer is zo

-#exibel als een loden deur, binnenvaart en spoorvervoer 7.i)n alleen geschikt voor de lange

ajitand enz. Vaak wordt de wegtransporteur om de hoek gebeld omdat die binnen een uur voor
de deur staat. Pas als de vrachtwagen te klein, te duur ofte onhandig wordt vanwege de regels.
congestie ofanderszins, dan wordt naar andere mogel(ikheden gekeken. .

Het grootste probleem is het spanningsveld tussen de visie op de toekomst en de waan
van de dag in transport en logistiek. Er moet worden gezocht naar een modus die het
beste van twee werelden verenigt: een markt die accepteert dat de overheid medearchi-
tect wordt van neutrale oplossingen voor structurele infra- en suprastructuur met de bij-

94 behorende ontwikkeling van integrators. En een overheid die accepteert dat zij niet lan-
ger alleen maar de markt bedient met infrastructuur, maar een pro-actieve rol speelt in
het bouwen aan een structurele oplossing voor het nog steeds groeiende probleem van
milieuvervuiling en congestie.

De stellingen
Tijdens het Diner Parlant lichten Heerema en van Dieren, letterlijk tussen de soep en de
aardappels. hun toekomstvisies toe. Vervolgens wordt over de stellingen gepraat.

Het antwoord op de eerste stelling - wat is er nodig om innovatieve oplossingen voor
de structurele mobiliteitsproblematiek van de grond te krilgen - levert de conclusie: een
goed idee en draagvlak.

"Het interessante is dat innovatie van hoog niveau ten onrechte wordt verondersteld autonoom
op de markt te komen. Dat is niet zo. Bedrilven en innovatoren horen vanuit een bestuurlilke
visie steun te krijgen en de overheid hoort initiati«te nemen om innovaties ruimte te geven. De
geschiedenis toont aan dat alle grote in#astructurele innovaties, van rioleringen tot elektriciteit,

van treinen etc. voor 10% ajhankelijk zijn van een stukje vrije markt en voor 90% van de arran-
gementen van de overheid. En als we dat principe de laatste tienjaar kwijtz( 'n geraakt. dan is
dat de reden waarom innovaties niet van de grond komen."

Aan een andere tafel is geconcludeerd dat de overheid, het bedrijfsleven en de kennisin-
stituten verschillende kennisniveaus hebben; daar zit een belangrijk probleem dat opge-
lost moet worden. De overheid bespreekt de projecten wel met het bedrijfsleven en de
kennisinstituten, maar het is geen gebruikeliik gedrag van de overheid, dat kan veel
beter! De Kamer van Koophandel is blij met een meedenkende overheid. Men is een
overheid gewend die allerlei zaken verbiedt en beperkt; nu er door de overheid wordt
meegedacht om het mobiliteitsprobleem aan te pakken is het bedrijfsleven in de regio
aangenaam verrast.

Burgemeester Welschen van Eindhoven vindt dat er al veel analyses Ziin, maar nog weinig
noodzakelijke antwoorden. "Technische verbeteringen aan auto's, maar vooral ook die snelle
jietsen en die innovatieve·lietspaden, die zou ik graag verder willen ontwikkelen. Daar moeten
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we een markt voor ontwikkelen en dat h«fi ook gunstige milieue cten. We moeten de actier-
adius van defiets uitbreiden en dat kan tussen Helmond en Eindhoven. We moeten dat, samen

met bedrijven en de universitciten, een stap verder brengen. We proberen gewoon te weinigl Hier

hebben we nia ed:t analyses voor nodig, je weet welke kostenje maakt en wat het risico  is.

Foutje
En dan doet zich een serieus incident voor. Burgemeester Brokx maakt zilin entree, door de poor-
zitter gerntroduceerd: "Er is igmand die zomaar wit enthousiasme binnenkomt, iemand die
zelfs niet van plan was om hier te komen, de burgemeester van Tilburg. Hj maakte al een vol-
strekt onbetamel(ike opmerking, maar dat kunnen burgemeesters die vertrekken zich permitte-
ren, ik bedoelde die over gemeentelil'ke herindeling, meneer Brokx.  Die mott u hier maar niet
herhalen, want dan zijn we nog wel even bezig." Brokx: "Over onbetameljk gesproken,  ik vind
het buitengewoon onbetamdgk dat u mij als toevallige gast introduceert. In dit hele project van
NUBS heb ik in prioriteitstelling alle bikenkomsten bggewoond. Vorige week in Breda was ik
verhinderd vanwege koninkljk bezoek aan m(in stad en van een voormalige Bondspresident,
vanmiddag had ik gen minister op bezoek. Ik vind de manier waarop u mq introduceert bui-           95
tengewoon onbetamelOk." Voorzitter:  " Ik maak u onmiddellok miln excuses.  Ik had gehoord
dat u niet stond op de l(ist van genodigden." Brokx: "Dan hebt u slechte informatie gekregen,
mensen dic mg kennen weten dat ik nooit ergens kom waar ik niet ben genodigd."

Ondanks deze schoffering is Brokx bereid inhoudelijk te reageren op het Helmondse
mobiliteitsproject. De mobiliteit stokt, zelfs in Brabant. Als ie dat werkelijk wil verande-
ren moet elk beleid worden getoetst aan het beperken van de mobiliteit. Als je dat strikt
doet kun je geen ambtenaar meer aannemen als hij niet in de gemeente wil wonen, part-
ners moeten, als ze beide in het arbeidsproces zijn opgenomen, in dezelfde gemeente
werken zodat ze samen kunnen reizen. Maar mobiliteit hoort bij een maatschappelijk
goed. de mens is een sociaal wezen. Als je contacten, ontmoetingen. dus mobiliteit tus-
sen mensen wilt frustreren moet je sterk in je schoenen staan. Als het woon/werk-ver-
keer en het sociale verkeer tussen o en 30 km verboden zou worden is het hele filepro-
bleem opgelost. Van Helmond naar Groningen is geen probleem, maar wel van
Helmond naar Eindhoven,  of van Voorburg  naar Den  Haag.

"Vroeger, toen ikjong was. heb ik het school- en werkverkeer ge#etst, ik heb het uitgerekend, ik
heb twee keer de wereld rond g€fietst.   voor gen jietser z(in er maar twee problemen: ten eerste

het weer en ten tweede hebje alt(id wind tegen alsjejietst. Waarom gem glazen buizin zoals
in het Centre Pompidou op un hoog met een-fietspad grin. Altijd droog en altijd wind mee. Ik
ben er an groot voorstander van om de belangrijke infrastructuur e'En niveau op te tillen. Wij
willen nu alles in de grond. Dat vind ik protestants.1 Wat we niet willen douwen we onder de

grond. Mod u zich voorstellen: er komt iemand aan op Schiphol, die wordt onder de grond
gedouwd en die komt omhoog in Madurodam of op de bollenvelden of de  ##eling.  Dat is

natuurl(lk belachelgk.1 De HSL van Antwerpen naar Moerdijk kan op pilaren in de midden-
berm van de snelweg. Dat neemt geen ruimte in beslag, dat kan mooi worden ingepakt voor de
geluidshinder,  dat  is veel goedkoper en veiliger en daar zou  ik  naar toe willen.  Gief nou  eens
een milioen uit. dat is eenfraaie van het bedrag van vele miliarden dat het kost. om een archi-
tea waar ook ter wereld een mooi visueel ontwerp te laten maken van zo'n brug. Vergelijk daar-

bg de kosten van ondergronds en bovengronds aanleggen, k(ik dan ook naar de andere noden in
ons land, dan vind ik het nogal pretentitus om ervoor te kiezen de bestaande tunnel voor de
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HSL door het Groene Hart voor 900 milioen te verlengen en dan te zeggen dat er voor de men-
sen in Zevenbergse Hoek en Prinsenbeek geen geld meer is. Dat vind ik een nict humane afive-
ging van gelden.

.

Ook het waterproject krijgt een goede ontvangst. Sjef Jonkers, ook wethouder in
Helmond (geen familie) licht toe hoe dit project handen en voeten moet krijgen.

"In Helmond is het kanaal omgelegd poor 200 mill'oen, hit is geschikt gemaakt voor Europese
scheepvaart.  Hit r(fk wil het kanaal niet verbreden omdat er te weinige tonnage doorheen gaat.
Dit is milieuvriendel{lk vervoer en ook het bedrii/sleven ziet er heel veel voordelen in. We moe-
ten het rijk meekrijgen. In de regio hebben we het bedri-Bleven nodig; daar wordt beter naar

geluisterd dan naar de overheid. Zil kunnen het beste uitleggen waarom ze baat hebben b(i een
verbeterd kanalenstelsel en toezeggen dat er gebruik van wordt gemaakt.  Er is al een .flinke lobby
in de regio. op touw gezet door Bavaria en burgemeesters van gemeenten die aan het kanaal lig-

.
gen. Ook de provincie he€fi hit in haar plannen opgenomen.

96
Volgens Plompen is de gemiddelde snelheid van het wegvervoer 23 km/u en die van de
binnenscheepvaart 2I km/u. Het tijdsaspect wordt minder belangrijk.

Verleg van Nedcar ziet een scala aan mogelijkheden om, in samenwerking met de
universiteiten en kennisinstituten, een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van voer-
tuigelementen, in welke vorm dan ook. P.D.& E, onderdeel van zijn bedrijf, richt zich
juist op het ontwikkelen van dit soort zaken. Hij biedt graag zijn diensten aan.

Een nieuwe rot voor de overheid?
De discussie spitst zich toe op de rol van de verschillende betrokkenen. Van Geel ziet
twee lijnen, enerzijds de projecten en daarnaast de meer strategische lijnen: projecten.
die strategisch diep ingrilpen in de zaken voor de langere termiin en die duurzaamheid
als drager hebben. Hij worstelt met de rol van de overheid in dit soort processen.

We hebben als provincie bilvoorbeeld veel budgetten al vastliggen voor de langere termiln poor

investeringen in wegen, in structureel onderhoud en dat geldt ook voor gemeenten. Ik vraag me

af wat het bedrii#leven  van ons venvacht  en  wat  wij kunnen bieden.  Is  dat  de ons bekende
regierol? Qfons enthousiasme? Onze makelaarsfiinctie? Ofvraagt men toch ook gen substan-
tiile herschikking van investeringen binnen de overheid om dit soort projecten een kans te
geven? Dit laatste vind ik absoluut noodzakelilk om serieus verder te komen met die projecten.
We moeten echt die slag maken naar die grote projecten, tenzij we  met z'n allen  besluiten  dat
het bedril#leven het geld levert en de overheid de rol hee# om alle touwties bq elkaar te brengen.
Maar dat voornemen proef ik hier niet. Ik proefdat men toch een substantitle rol wil zien van
de overheid als het gaat om majeure investeringen. Dit probleem speelt op r{jksniveau en ook bj
ons, omdat we die grote investeringen van HSL tot en met Betuwelijn. die tot in het begin van

de volgende ecuw zOn gereserveerd, nog moeten verdienen. Dus de kans dat er ruimte komt voor
dit soort projecten is gering. We moeten ons in Brabant gezamenlijk gaan richten op ICES
(Interdepartemale Commissie Economische Structuurversterking). want wat de steden en de
provincie bii elkaar weten te schrapen is niet voldoende. "

Van Dieren: "In het verleden is iedere visionaire grote stap genomen in een dicht veld
van bestaande infrastructuur en bestaande organisatie. De ruimtelijke ordening was niet
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berekend op de trein, toch kwam die er met een experimenteel lijntje en al gauw breid-
de het zich uit. Hetzelfde gebeurde met alle grote sprongen die we hebben gedaan: de
invoering van de electriciteit, het stadsgasnet, het aardgasnet, de invoering van het
kabelnet enz. Dat zijn allemaal infrastructurele sprongen die stuk voor stuk een voorbe-
reidingstijd van 20 jaar hebben gehad. Dat is normaal en de aanwezigheid van bestaan-
de structurele voorzieningen, waarover je een volgende legt, ook. De gelden die daarmee

gemoeid ziin moet je herschikken."
Dan volgt de 'kip of ei' discussie: wachten tot de rijksoverheid bereid is ergens geld

in te steken of iuist een goede selectie maken van projecten en experimenten. De aan-
wezigen vinden dat laatste de juiste weg, omdat het de rijksoverheid kan verleiden hier
geld in te steken.

Brabant versus de Randstad
Houben, als commissaris van de koninging van Brabant doorgeefluik tussen provincie
en rijksoverheid, vindt dat de steden samen met de provincie naar Den Haag moeten om
te overtuigen dat Nederland meer is dan de Randstad. Het is buitengewoon belangrijk          97
dat die brede visie, waar men door dit soort bijeenkomsten naar toe gegroeid is, er ook
komt. Verder moet er morgen al gestart worden met die projecten, die in feite al gere-
aliseerd kunnen worden met de huidige partners. Het moment is nu aangebroken om
dit te besluiten. Burgemeester van Elk vult aan dat bijeenkomsten als vanavond duidelijk
maken hoe groot het organiserend vermogen binnen de provincie is en verwacht daar
ook resultaat mee te behalen. Alleen in eendracht en samenwerking kan dit aan het hui-
dige kabinet duidelijk worden gemaakt.

"De Randstad mag dan economisch belangrijk zjn. het zuiden is dat in toenemende mate en
is onmisbaar voor de Randstad. De verdeling van rijksmiddelen is echter zeer onevenredig en

daar mott verandering in komen. Deze bgeenkomsten zgn, los van de visit die ze ontwikkelen
en de projecten die emit voortkomen, politiek en strategisch erg belangrijk. Ze leveren bundeling
van krachten en daar mocten tue vooral mei doorgaan."

De voorzitter concludeert dat het uur van de waarheid voor NUBS aan het naderen is en
dat de vrijbliivendheid, ook van het bedrijfsleven, een gepasseerd station is. Hij proeft bij
het bedriifsleven wel de bereidheid om zich te committeren. Er is duidelijk behoefte aan
het ontwikkelen van een lange termijnvisie. Waarna van Elk de sprekers "met de krom-
me arm" naar huis stuurt en het zwarte kistje met wijn overhandigt.

Opmaat naar een manifest
Bij de evaluatie van de vierde brainstorm beginnen zich twee lijnen af te tekenen in het
proces. Enerzijds komt de vraag van de steden en het bedrijfsleven naar toekomstge-
richte samenwerkingsprojecten steeds nadrukkelijker op tafel, anderzijds is er vanuit de
provincie behoefte aan een richtinggevend document waarin een fundamentele visie op
Brabant wordt gegeven. Tot tweemaal toe is het idee voor een manifest geopperd.
Allereerst door Jaap Vromans in de contactgroep NUBS, later refereerde Wouter van
Dieren tijdens de brainstorm in 's-Hertogenbosch aan het manifest uit 1947 dat in Sint
Michielsgestel tot stand kwam en in Helmond bliikt dat de provinciebestuurders er rijp
voor zijn. Tijdens besprekingen in de verschillende arena's zijn velerlei ideeen geopperd
en even vaak verworpen. maar het idee van een manifest is toch blijven hangen. De pro-
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vinciebestuurders zien hierin een mogelijkheid zich met de stedeliike projecten te ver-
binden. In de loop van de tweede ronde ziin de steden zich meer gaan richten op het
zichtbaar maken van de toekomst door middel van proiecten. Als partners hierbij liggen
het bedrijfsleven en de kennisinstituten voor de steden meer voor de hand dan de provi-
nicie, die hooguit een voorwaardenscheppende rol kan spelen. Door, in de vorm van een
manifest, voor de projecten een 'omgeving' te creeren kan de provincie zich echter ook
met de projecten verbinden. Zo ontstaat er in deze fase van het proces een taakverdeling:
de steden zorgen voor toekomstgerichte projecten, de provincie zorgt voor de onder-
steunende visie; de projecten en het manifest zijn complementair.

Nog meer spelers: de kerngroep NUBS/ICES
In Helmond tekenen zich twee sporen afi een projectenspoor en een visie-ontwikke-
lingsspoor voor de langere termijn. Rond die tijd speelt op rijksniveau de ICES-discussie
(Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking) en op de wat lan-
gere termijn de voorbereiding van besluiten over de inrichting van Nederland in het

98         kader van de Kabinetsformatie in 1998. De commissaris heeft in Helmond de burge-
meesters opgeroepen samen naar Den Haag te trekken om duideliik te maken dat
Nederland meer is dan de Randstad. Om bij het rijksbeleid zoveel mogelijk te kunnen
aansluiten besluiten de portefeuillehouders en het B5-overleg de kerngroep NUBS/ICES
in het leven te roepen. Voorzitter is de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening. vice-voorzit-
ter de gedeputeerde Economische Zaken. Ook de gedeputeerden Verkeer en Vervoer en

van Zorg en Welzijn willen graag een plekje in de kerngroep, maar Pieter van Geel vindt
dat een onwerkbare situatie. Hier wordt voor het eerst enige wrevel zichtbaar tussen
bestuurder van Geel en de ambteliike top; later in het proces zal dat nog vaker gebeuren.
Leden van de kerngroep zijn de gemandateerde wethouders van de vijf grote Brabantse
steden, afkomstig uit diverse beleidsvelden. Het gaat niet langer om een puur
Ruimteliike Ordenings-gebeuren van waaruit het NUBS-project destijds is gestart, maar
de belangen van alle beleidsterreinen zijn hiermee gemoeid en vragen een brede aanpak.
De kerngroep heeft drie taken; om te beginnen het selecteren van kansrijke vernieu-
wende projecten uit het NUBS-traject om ze aan te melden bij de ICES. Daarnaast dient
de kerngroep te zorgen voor een adequate Brabantse inbreng bii de discussie op riiksni-
veau, ter voorbereiding op de vorming van een nieuw kabinet in I998. Ook heeft ze een
taak in het NUBS zelf: de voorbereiding en de co6rdinatie van het verdere NUBS-traject
met daarbij de totstandkoming van een Brabant Manifest.

Het besluit om de kerngroep NUBS/ICES in het leven te roepen maakt twee dingen
zichtbaar. Samenwerking tussen de Brabantse steden onderling en tussen steden en pro-
vincie is niet langer een vraag, maar een gegeven. Ook beperkt de samenwerking zich
niet langer tot de bestuurders van de sector Ruimtelijke Ordening; de collega's van
Economische Zaken. Verkeer en Vervoer. Milieu en Zorg raken betrokken bij het NUBS-
proces. Van kritische toeschouwer zijn zij veranderd in supporters en initiators van pro-
jecten. Ook gemeenteraadsleden en statenleden ziin tot de supportersclub toegetreden
en ondersteunen de voorstellen van GS-leden en wethouders bij besluitvorming. Met
name bil de besluitvorming over het vrijmaken van gelden ten behoeve van het proiect
speelt dit een belangrijke rol. Daarnaast blijkt dat er op het toekomstdenken niet langer
een taboe rust. De verbinding economie en fantasie is door de gekozen lange termijn tot
2050 geen bedreiging meer, maar blijkt een inspiratiebron en men wil dit tastbaar
maken door een manifest. De toekomst van Brabant krijgt een gezicht. De aandacht en
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instemming die het project heeft bij het bedrijfsleven, bi j maatschappelijke organisaties

en bij de pers werkt daarbij voor de bestuurders inspirerend.

Eindhoven
De vijfde en laatste bijeenkomst is in Eindhoven. Welschen wil de vorm van de brain-
storm laten aansluiten bij het imago van brainport; de locatie op 20 januari I997 is daar
om het Evoluon, de werkwijze is interactieve communicatie door middel van computer-
conferencing. Als internationaal stedelijk knooppunt heeft Eindhoven buitenlandse
gasten uit Krefeld, Monchengladbach, Antwerpen en Turnhout uitgenodigd en drie
kamerleden. Welschen heet iedereen welkom "namens de vijf Brabantse steden en de
provincie." Na vier brainstorms zijn er veel ideeen gegenereerd; nu moeten er concrete

producten komen: allereerst een richtinggevend beeld voor Brabant en zeer concrete pro-
iecten die stapjes maken in de richting van dat eindbeeld. Er moet niet langer 'gefanta-
seerd', maar 'georganiseerd' worden! Welschen roept zijn collega's op vanavond tot
intentieverklaringen te komen en tot projectafspraken, samen met het bedrijfsleven. Ook
moeten er afspraken komen over goede communicatie; zonder draagvlak van publiek en             99
politiek kan niets van de grond komen. De praktische fase is nu aangebroken en daar
moet naar gehandeld worden.

Dan worden de toekomstvisies Een Schitterend Vergezicht en Ruimpad toegelicht.

Van Dieren prijst het.Rit dat in de Eindhovense initiatieven energie centraal staat. Energie is
veel te goedkoop in onze economic; energiekosten warden enkel over de brandsto#,4js berekend
en niet over de overige 4ecten. Bovendien worden allerlei zaken gesubsidieerd in plaats van
doorberekend of zoals ten Amerikaanse auteur over de situatie in eigen land zegt: "300 billion
to wreck the planet and 300 milion to save the planet."  Een andere paradox is hetjeit dat auto's

in 1960 een gemiddeld aantal pk's had van 34; in 1995 was dat 83. maar de gemiddelde snel-
heid van het rijdend verkeer was in 1960 35km/u en in 1995 22 km/u. Er is dus ten enorme

energiestoot gegeven aan ein netto achteruitgang.

Computerconferencing
De gemeente wil de instemming en ideeenvorming rondom de Eindhovense processen
een slinger geven door middel van computerconferencing.  Er is een bedrij f ingehuurd
dat gespecialiseerd is in het genereren van snelle besluitvorming per computer en dat
heeft zich hier wekenlang op voorbereid. Drie van de Eindhovense projecten worden op
deze wijze behandeld. Elk onderwerp wordt in enkele minuten gepresenteerd door een
deskundige. De inner circle is voor dit onderdeel, afhankelijk van het onderwerp, van
wisselende samenstelling. De rest kan weer 'zappen'.

Het eerste project, regionaal hoogwaardig openbaar vervoer, wordt toegelicht door
Van Schagen van Simac Techniek N.V. Het bedrijf wil, samen met de gemeente en een
zestal andere bedrijven, een soort 'metro op luchtbanden' ontwikkelen: elektrische aan-
drijving, goed voor het milieu en de passagier, een lichtgewicht carrosserie, meerdere
deuren en een gelijkvloerse instap om de stoptijd te bekorten. een elektronische gelei-

ding zodat het voertuig een bepaalde baan kan volgen, plaatsbepaling en informatie-
voorziening ten behoeve van de passagiers en elektronisch afrekenen.

Er z(In een aantal randvoonvaarden waaronder deze HOV.lijn kan jitnctioneren: zo s,tel
mogeljk van A naar B, dus een vrje in»structuurbaan, verkeerslichtbeinvloeding en snel in-
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en uitstappen. De jinancitle consequenties  en de risico's vallen  mee.  HOV is  het goedkoopste

alternatief voor grote steden; het pro€4'roject als geleid systeem gaat lopen in Eindhoven,
Veldhoven en Meerhoven. De bus is zo ontworpen dat h(i ook op gewone wegen in andere
Brabantse  steden  kan  r(iden.  Er zign  weinig  risico's,  want  hit project  is niet zozeer hightech
maarjuist een slimme combinaties van veel mid-tech.

Mevr. Kruit van Hermes busdiensten gaat in op de waarde van het concept voor haar bus-
bedrii f. Hierna worden via de computers vij f open vragen gesteld over het project.  Het
gaat om beoordeling, ideeen voor de realisatie en vragen over mogelijke partners. Na elke
deelsessie is er een changement van sprekers en deelnemers in de inner circle, afhan-
kelijk van het onderwerp.

In de zaal staan 21 laptops in carri opgesteld, voor in de zaal hangt een beeldscherm, gevoed
door de centrale computer. Deze kan zonodig op elk van de 21 computers inbreken. Bj elke lap-
top staat een 'buddy' voor de eventuele technische ondersteuning. En dat is maargoed ook, want

IOO er ziJn weinig leden van de inner circle dic ten computer kunnen bedienen. Burgemeester Brokx

roept al voordat hij het apparaat heeji aangeraakt dat hii hier te oud voor is. sleept z(in top-
ambtenaar naar het ding en bemoeit zich er niet meer mee. Tot grote hilariteit van de aanwe-

zigen lukt het de hoofddirecteur van Philips Nederland BV, toch geen kleine computerprodu-
cent, zelfs niet hit apparaat aan te zetten. Dan komen de deelnemers op stoom en er wordt ved
getypt. Er ontstaat  een  vrol(ike janboet  en er wordt  veel gelachen. Desondanks wordt  dit  hele

onderdeel. inclusitfde inleidingen van de sprekers in 25 minuten afgehandeld.

Edwin Prince van de gemeente Eindhoven leidt het project Duurzaam Bouwen in.
Reductie van (02 met 50% en energiereductie van 30% in de nieuwe Vinexlocatie
Meerhoven is het streven. Duurzaamheid is inmiddels een gangbaar begrip, maar in
deze nieuwe wijk wil de gemeente een stap verder zetten; met name op het gebied van
energievoorziening, waterhuishouding en mobiliteit wordt het duurzaamheidsprincipe
verder geconcretiseerd. Ook de sociaal-maatschappeliike dimensie krijgt aandacht. Er is
bij het plannen van de nieuwe wijk een werkgroep Energieplanning opgericht waarin,
naast de gemeenten Eindhoven en Veldhoven, de provincie, de milieudienst van de regio
Eindhoven. de PNEM, het NRE (nutsbedrijf regio Eindhoven) en de NOVEM participe-
ren. Wiechers, directievoorzitter van de PNEM, geeft aan op welke uitgangspunten een
dergelijk systeem gebaseerd moet zijn.

Ook dit onderwerp wordt per computer besproken, strenggeregisseerd door de voorzitter, die zich

steeds meer gedraagt als croupier:   "rien  ne  va plus" Hierna venverkt de centrale computer alle
informatie, alle antwoorden worden uitgeprint op aparte kaar(ies, op prikborden gehangen en
door de deelnemers geclusterd. De wanorde en de pret nemen tog; er wordt jel gediscussiterd.
Daarna worden de clusters geprioriteerd door het plakken van stickers.

Tijdens het Diner Parlant is er een vriiere tafelschikking dan gebruikelijk. Drie Eindho-
vense wethouders 'presideren' aan afzonderlijke tafels met de bedoeling potentiele part-
ners aan de Eindhovense projecten te verbinden.
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Gedeputeerde Verkeer m Vervoer van Harten schetst tildens het diner met zon buurman, CDA-
kamerlid Leers Cook Verkeer en Vervoer) op hit menu een nieuw systeem voor openbaar vervoer
voor de provincie Noord-Brabant en op lager schaalniveau voor de vilfBrabantse steden.
Op het elektronische billboard van het Evoluon zou een virtuele wandeling door de toekonistige
Witte Dame worden geprojectterd. maar de techniek werkt niet mee en het bord doet het niet.

"Let's make things better".

Concrete afspraken
Dan komen de intentieverklaringen van de gemeente aan de orde. Wethouder Bun van
EZ heeft het HOV aan ziin tafel besproken en meldt hoe zijn programma er nu uitziet
en wie zijn potentiele partners zijn.

Burgemeester Brokx he4 aangegeven graag in de ontwikkeling van het product te willen parti-
ciperen.  Ook  de andere tafelgenoten  zien  het  HOV wel  zitten.  Het feit  dat  de  HOV-baan ook
te gebruiken is voor andere verkeersmodaliteiten vindt men een pluspunt. Er is een breed draag-
Wak om met het project aan de slag te gaan. VROM vindt wel dat Eindhoven meer aandacht IOI

moet besteden aan hetfeit dat de stad toch vooral te boek staat als gen 'autostad'; het ombuigen
van dat beeld vergt het cen en ander.

Wethouder van der Spek van RO heeft met zijn disgenoten uit Belgie en Duitsland
gesproken over een intentieverklaring voor de verbetering van de railinfrastructuur.

Dit project dient drie doelen: verbeteren van de intemationale positionering en van het vesti-

gingsklimaat voor de betrokken steden en een betere ontsluiting van de interne bereikbaarheid
van de steden en de regio. Er is vanuit twee assen gekeken wat er mott gebeuren: de as
Rotterdam-Ruhrgebied en de as Antwerpen-Ruhrgebied. De eerste stap moet zijn het invullen
van de ontbrekende schakets, maar dan wel zodanig dat zowel goederen- als personenvervoer,
HSL en langzamer treinverkeer mogel(lik blqven, want em d finitieve keuze moet nog gemaakt
worden. Zowel Rotterdam als Keulen, Monchengladbach, Kr eld, Antwerpen als de provincie-
besturen van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg zullen partners moeten zijn in een
proces langs drie lijnen: tekenen. rekenen en lobbyen. De gesprekspartners zien het zitten, aldus

van der Spek.

Het rijk. VROM, ondernemers, Kamer van Koophandel, de energiemensen, bestuurders
van  Eindhoven  en de provincie zaten aan tafel bij wethouder Scherf van Financien.  Ze
spraken over een locatiegebonden norm voor energiegebruik in Meerhoven, gebaseerd
op het gezamenlijke ambitieniveau.

Men wit compaae en zongerichte woningbouw. bereikbaarheid van woningen en voorzimingen
en de mogelijkheid om dit ook in andere Brabantse steden te introduceren. De energiewinst van

50% mod voor 30% uit de nieuwbouwwoningen worden gehaald. Tgdens de discussie blijkt dat

ook bg de renovatie van oudere woningen met betrekkelijk lage kosten veel bereikt kan worden,
Ook hier instemming.

De voorzitter wi ist op enkele brandende kwesties in het railinfraproject.

Van Diergn vindt dit geen duurzaam project en ook komt er een sheet " Een trein van Belgie
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naar Duitsland door Brabant, die hier niet stopt, wat hebben we daaman?" Ook burgemaster
Brokx h4 nog een paar vragen: allereerst vraagt hq zich afin hoeverre het zal lukken om het

goederen- m personenvervoer te splitsen, anders ziet hil het laatste ondergeschikt worden. Verder
snapt hij absoluut niet wat Rotterdam eraan hee# om een verbinding met Keulen te hebben voor

personenvervoer.

Geconcludeerd wordt dat dit project op enkele punten nog eens serieus tegen het licht
moet worden gehouden.

Hoe bereiken we de burger*
Dan wordt het project Communicatie besproken. Geleijns, voorzitter van Redline (Regio
Eindhoven Digitaal), constateert dat een goed diner en een goed glas wijn de communi-
catie verbeteren. Redline is twee jaar geleden opgezet door het Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven, de gemeente Eindhoven, het bedrijfsleven en de onderwijsinstituten,
met het doel in de regio 'multimedial and intelligent communities' te stimuleren en dat

I02 internationaal te propageren.

De gemeente had hem gevraagd: hoe kom ik met al die projecten in de huiskamer? Volgens
Gele(ins is goede communicatie interactiefen kan als dienst op allerlei verschillende manieren
aan de consume,it worden aangeboden. Er is een breed spectrum van gebruikers te benaderen.
Het gaat vooral om de inhoud. De vandaag besproken projecten zijn interessant genoeg, maar
de presentatie ervan voldoct niet voor ten groot publiek. Mensen willen iets zien, animaties van

een probleem in 'virtual reality'  is  een  mogelijkheid. /Us voorbeeld  laat  h(i gen  beeld zien  van
het kruispunt bij het Evoluon, gemaakt door het  EDC  ( European Design Centre) in  Eindhoven.
Omroep Brabant of TVS zou dit soort dingen moeten doen.  met een retourweg als voornaam-
ste medium. Alle informatie zou toegankelqk gemaakt moeten worden voor zoveel mogglilk
media, dan ontstaat er een communicatienet voor de toekomst. Gelegns h4 de twee utopieen
gelezen en is met name geinspireerd door de kleinere leefgemeenschappen uit het Vergezicht. Hij
vindt dat telecommunicatie, telewerken in teleshoppen daar goed in passen en dat het ook een
deel van het mobiliteitsprobleem kan oplossen. Hiervoor moet in Brabant een multimedia-mas-
terplan worden ontworpen.

Das, directeur van de Openbare Bibliotheek Eindhoven, vertelt wat er in de praktijk al
aan communicatie gebeurt.

De Openbare Bibliotheek Eindhoven heeji, samen met Philips Corporate Design. gen interac-
tieve communicatiemuur, een zogenaamde 'videowall' ontworpen en we krlgen hiervan bed-
den te zien. In de hal van elke bibliotheek zou zo'n videowall moeten staan om te laten zien
welke diensten er aangeboden kunnen worden in die bibliotheek. Ook het culturele aanbod van
de regio is hier te vinden. een elektronische VVV, een vacaturebank en informatie van de over-
heid. Das denkt dat gemakkelitike toegang tot injormatig leidt tot grotere betrokkenheid van de

burgers. Er moet een toegankelijkheid komen in tekst. beeld en geluid, interactief De wens van
de klant moet centraal staan en de toegang moet aansluiten op het associatieve zoekgedrag van
de mensen.

Dan komen we langzamerhand aan de afsluiting van de avond. De voorzitter stelt vast
dat er vanavond een bevestiging is gekomen van ideeen over projectkeuzes; projecten,
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die nu nog soms in het conceptiestadium zijn, maar andere zijn al toe aan een definitie-
studie ofaan het committeren van partners. De wethouders zien dat het pad begaanbaar
is en dat schept verplichtingen. De charme van dit NUBS-project is volgens de voorzit-
ter, dat het al in een heel vroeg stadium is gestart met een proces.

"Misschien niet Brabant-breed, maar wel vanafhet eerste begin neergezet als proces. Ved plan-
nen gaan jout omdat een paar mensen vinden dat ze getilk hebben en die vinden het dan heel

raar, dat niet de hele wereld he: met ze gens is. De kunst is om die reikwijdte en dat draagvlak
verder te ontwikkelen en met name het project Communicatie maakt duidelijk wat u in han-
den he«t. Naast een aantal kansen he«t u ook een aantal interessante ingredienten, zeer aan-

trekkel(ike hulpmiddelen zoals de bibliotheek. U moet nict langer in stofige cajizaal(fts uw
plannen ontvouwen. maar de burgers betrokkenen maken door hen gen 'toolkit' te geven, waar
ze hun eigen idean op kunnen botvieren en dat ziln niet te onderschatten instrumenten om

planprocessen als dit wat verder te brengen.
.

Welschen heeft het laatste woord.  "Na vijf bijeenkomsten zijn we door de fase van vrij- I03
blijvendheid heen en staan we voor de fase om in korte tild een aantal projecten helder
te definieren. Deze moeten ook voor het bedrijfsleven aantrekkelijk zijn om eraan deel
te nemen, want zonder het bedrijfsleven zal practisch geen project het halen. We moe-
ten per project een goede communicatiestructuur organiseren. Twee typen projecten
zijn van belang: allereerst, als Brabant het Streekplan wil gaan enten op de zaken waar-
over wij gesproken hebben, dan mag er langzamerhand wel een beeld komen van het
toekomstige Brabant. Daarbij is het van belang dat het bedrijfsleven en het publiek met
grote belangstelling kijkt waar we mee bezig zijn. Dit geldt ook voor de projecten waar
we vandaag over hebben gepraat. Als wij het komende half}aar niet in staat zijn om een
aantal projecten vorm te geven, te financieren en te starten, met de partners die het str-
aks ook zullen moeten uitvoeren, dan zijn deze NUBS-bijeenkomsten mislukt. Als we
het wel klaarkrijgen is het een heel zinvolle operatie, die past bil wat in de Randstad
gebeurt en die ons helpt daarbii aan te haken. Wat communicatie betreft moeten we de
nieuwe technieken zo snel mogelijk gaan ontwikkelen en dit steeds meer een onderdeel
maken van de manier waarop de overheid met zijn klanten en relaties praat. We moeten
nu elkaars hand vast blijven houden en zaken gaan doen."

En dan wordt er bij een borrel nagepraat.

6.3 Reprise na 50 jaar

Nu de brainstorms achter de rug zijn moet er handen en voeten gegeven worden aan de
initiatieven. Er zijn tal van projecten besproken die op steun van zowel de bestuurders,
het bedrijfsleven als de kennisinstituten kunnen rekenen en die in gang gezet moeten
worden. Haagse aandacht in de vorm van ICES-bijdragen kan aan het welslagen bijdra-

gen. Besloten is dat de steden zich richten op het verder helpen van de projecten, het lob-
byen in Den Haag nemen de vijfburgemeesters en de commissaris gezamenlijk op zich
en het maken van een manifest is de taak van de provincie.

Bij de oprichting van de kerngroep NUBS/ICES is ook besloten dat de steden de kos-
ten dragen voor de organisatie rondom de projecten. De provincie is financieel verant.
woordelijk voor de totstandkoming van het manifest. Het gaat om een document dat een
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aantal opvattingen weergeeft met een brede politiek-maatschappelijke reikwijdte. Het
manifest moet gericht ziin op de toekomst van Brabant en zal gaan over (de relatie tus-
sen) thema's als ruimtelijke ordening, economie en vervoer. Het manifest zal weten-
schappelijk worden onderbouwd door een basisdocument en moet samenhang geven
aan de geselecteerde projecten.

Het opstellen van een manifest is voor Brabant niet nieuw; in I947 verscheen er een
manifest, opgesteld door provinciale en stedelijke overheden, het bedrijfsleven en de
kerk: het Welvaartsplan. Dr. J.E. de Quay, toenmalig commissaris der koningin in de
provincie Noord-Brabant en bisschop Beckers, destijds directeur van de Katholieke Actie
in het Bisdom 's-Hertogenbosch waren hiervan de trekkers. Het ruimtelijk ordenings-
patroon en de mobiliteit speelden in dit Welvaartsplan een belangrijke rol. De situatie na
de oorlog was dusdanig dat er door de industrialisatie voor de boerenzoon geen werk
meer was in de landbouw. Er moest een keuze gemaakt worden tussen migratie van de
agrarische bevolking naar de stad of migratie van de industrie naar het platteland. De

I04 kerk zag de brave boerenzoon niet graag naar de zondige stad vertrekken. Een zevental

gezaghebbende auteurs liet vanuit verschillende standpunten hun licht over de proble-
matiek schijnen. De conclusie was dat de boerenzoon weliswaar niet meer op het land
zou werken, maar dat hij er wel kon blijven wonen. Op zeven kilometer afstand van zijn
woonplaats werd een net van nieuwe industriekernen opgezet. Hoewel het liikt dat hier-
mee de kiem gelegd werd voor de suburbanisatie van Brabant was er in feite sprake van
concentratie. Uit een evaluatie van de ontwikkelingen in Nederland tussen I950 en 1990
bliikt de suburbanisatie in Brabant geringer te zijn dan die in het Groene Hart
(Universiteit  Utrecht,  1993)· Vrije woonplaatskeuze leidt dus niet automatisch  tot onge-
breidelde suburbanisatie. Bovendien wordt de vrije woonplaatskeuze nog steeds als de
essentie van 'de Brabantse kwaliteit' gezien.

Wat de mobiliteit betreft koos het Welvaartsplan 1947 voor een fiets- en/of loopaf-
stand van ongeveer zeven kilometer. Tegenwoordig beschikt vrijwel iedere Brabander
over een auto, waardoor de wegen overvol zijn, ondanks het rijks- en provinciale beleid
om de mobiliteit terug te dringen. Voor de toekomst is, zelfs bij een verdubbeling van
het openbaar vervoer en 30% meer fietsgebruik. geen fileloos Brabants wegennet te reali-
seren. Het tweede manifest moet opnieuw structurele vernieuwende oplossingen voor
ondermeer ruimtelijke ordening en mobiliteit aandragen.

6.4 Start kerngroep NUBS/ICES

Door het instellen van de kerngroep ontstaat er nog een arena in deze derde ronde. De
aangewezen gemandateerde wethouders zijn niet allemaal vanafhet begin in het NUBS-
denken ingevoerd. Tijdens de discussies over de projecten blijkt dat ze meer moeite heb-
ben om algemene belangen boven gemeentelijke belangen te stellen. Dit geeft spanning
in de arena en tijdens de bijeenkomsten moet veel geschipperd worden om de plooien
glad te strijken. Behalve de voorzitter van de kerngroep NUBS/ICES (Pieter van Geel)
doen ook het 85-overleg en de contactgroepleden in de wandelgangen veel moeite om de
eenheid in de kerngroep te bewaren. Zowel bij de steden als bil de provincie vindt veel
intern bilateraal overleg plaats, dwars door de verschillende arena's heen, om besluiten
voor te bereiden en om duidelijk te maken dat deze samenwerking een zaak van geven
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en nemen is. De contactgroep zelf opereert als eenheid; er heerst grote eensgezindheid
en het voornaamste belang van ieder lid in deze fase is de stedelijke en provinciale een-
heid te bewaren in de andere arena's.

De arena van de kerngroep NUBS/ICES krijgt ook te maken met een probleem uit de
provinciale arena: verschil in opvatting tussen bestuurders en de ambtelijke top. Door de
nauwe betrokkenheid van de ambtelijke top en de niet altijd parallel lopende visies van
het management en de provinciale bestuurders ontstaat er af en toe wrevel. Zo is het
benoemen van de vice-voorzitter een autonome actie van het management die moeilijk
zonder problemen kan worden teruggedraaid. maar door de voorzitter van de kerngroep
niet enthousiast wordt ontvangen. Ook later doen zich herhaaldelijk botsingen voor tus-
sen het management en de provinciale bestuurders.

De eerste bijeenkomst van de kerngroep vindt plaats in januari I997· In een startnotitie
is aangegeven hoe er met de twee sporen van manifest en projecten wordt omgespron-
gen. Besloten wordt dat de kerngroep NUBS/ICES het sturend gremium van het NUBS-
project en de ICES-aanvragen wordt en zal worden opgenomen in een veld van bestaan- I05

de overlegstructuren via 'terugkoppel'-relaties met het B5-overleg, het portefeuillehou-
dersoverleg EZ, RO/VHV, Infrastructuur en Milieu.

De steden zijn verantwoordelijk voor het eerste spoor: het op een hoger plan brengen
van de projecten. De oogst van de brainstorm-projecten is door de kennismanager bii-
eengebracht in een projectenboek Strategische Samenwerkingsprojecten en Initiatieven
NUBS II, B5, ICES en stedelijke revitalisering/herstructurering (VINEX) (REFlact. april

I997)· Besloten wordt de verantwoordelijkheid voor de typisch gemeenteliike projecten
bij de respectievelijke gemeenten te laten; de contactgroep NUBS bewaakt de voortgang.
De kerngroep prioriteert de gemeenteliike projecten ten behoeve van de ICES-lijst, waar-
bij de contactgroep NUBS en de kennismanager ondersteuning kunnen verlenen.

Het tweede spoor, het manifest, is de taak en verantwoordelijkheid van de provincie
vanwege de schaal waarop het manifest uitspraken dient te doen; uiteraard zal er  over-
leg met de steden plaatsvinden. Het op te stellen manifest wordt gedefinieerd als "een
door een groot aantal belangrijke personen ondertekende serie opvattingen met een
brede politiek-maatschappelijke reikwiidte, gericht op de verre toekomst van Brabant
omtrent de (relatie tussen de) thema's RO. Economie en Vervoer. Het doel van het mani-
fest is richtinggevende/sturende afspraken te maken voor de lange termijn over boven-
genoemde opvattingen waardoor een toetsingskader ontstaat waaraan inspiratie ont-
leend kan worden voor gewenste activiteiten en ontwikkelingen. Het manifest moet
worden gebaseerd op een toekomstgerichte analyse, het basisdocument. en moet de
basis vormen voor een aantal projecten. Het manifest als product wordt dan gezien als
'visiedrager' van de komende streekplanherzieningen en zal als zodanig geimplemen-
teerd moeten worden" (Provincie Noord-Brabant, januari I997)· Als horizon wordt 2050
aangehouden. Uit de gespreksthema's van de brainstorms wordt een aantal onderwer-
pen geselecteerd waarover gezaghebbende personen uitspraken voor de toekomst zullen
doen. De onderwerpen worden geanalyseerd en onderbouwd door deskundigen op de
diverse terreinen. Het manifest moet uiteindelijk bestaan uit een aantal, door de geza-
menlijke opinionleaders gedragen, uitspraken over de toekomst van Brabant in 2050,
onderbouwd door een basisdocument met artikelen van wetenschappers.

De vraag hoe abstract of concreet het manifest moet zijn  kan niet op voorhand wor-
den beantwoord. Enerzijds moet het zo concreet mogelijk warden, maar daarnaast ook
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prikkelend en niet morgen al gedateerd. Bovendien is de inhoud van het manifest in
hoge mate afhankelijk van de opstellers en ondertekenaars ervan.

Vanaf dat moment ligt het zwaartepunt van de provinciale activiteiten en financiele
inspanningen bij de totstandkoming van een manifest, terwijl de steden zich vooral op
de projecten richten. Willem Urlings, burgemeester van Son en Breugel. wordt ten
behoeve van de bestuurlijke lobby aangesteld als projectleider Stedelijke Projecten.
Samen met kennismanager Rob Esser zal hii als facilitator de steden assisteren bij de
selectie en prioritering van de projecten.

6.5 Het eerste spoor: de projecten

De kerngroep NUBS/ICES vergadert om de paar weken. De gemandateerde kerngroep-
leden doen veel voorbereidend werk in eigen gelederen; ze overleggen met hun collega-
bestuurders om de besluitvorming in de kerngroep en bij de gemeenten te bespoedigen.

I06 De deelnemers krijgen een overzicht waarin rijpe en groene projecten door elkaar staan

en die de basis voor prioritering moeten vormen; hoe dat in zijn werk moet gaan levert
veel discussie op. De een wil vooral eigen gemeentelijke projecten naar voren schuiven,
een ander wijst op het verschil tussen korte en lange termijn-projecten. Een derde vindt
dat het juist moet gaan om stedeliike projecten tussen de steden, zeker nu de sfeer tus-
sen steden en provincie verbeterd is. de toekomst van Brabant een gezicht heeft gekre-

gen en er een grote ideeenrijkdom is ontstaan. Men vindt elkaar uiteindelijk in het
besluit enkel projecten te selecteren die vernieuwend zijn en van nationaal belang. Er
wordt gekozen voor drie speerpunten: kwaliteit VINEX-locaties, duurzame revitalisering
bedrijventerreinen en HOV-structuur.

Randvoorwaarde voor de sturing van het proces is een goede communicatie. Daarom
worden enkele spelregels afgesproken. Knelpunten zullen tiidens de vergaderingen
boven tafel komen en de afzonderliike leden zorgen ervoor dat er geen competentiestriid
in eigen huis ontstaat, zonodig met steun van de contactgroepleden.

Willem   Urlings en Rob Esser clusteren de projecten per thema  m per gemeente en fonnuleren
criteria voor prioritering. In aprilligt er een handvat voor schi#ing van projecten en initiatie-

ven en an linking pin' naar het Manifest Brabant 2050: Naar een Duurzaam Brabant.  "Een
'Duurzaam Brabant' is een Brabant waarin evenwichtig aandacht is voor majeure thema's als
economic, mobiliteit, ruimtelilke inrichting, milim, le baarheid, communicatie en organisatie.
Met economic, huisvesting, mobiliteit en ruimtel(ike inrichting als pijlers, organisatie en com-
municatie alsjundament, milieu als egn grondhouding van "zuinig zijn op... en leefbaarheid
als ultieme  doel en resultaat tegelijk"  (REFlact,juli 1997)·  In ten eerste fase worden projecten
gesch(#. de overgebleven projeaen worden in een tweedefase geordend. De schi#ing vindt plaats
op basis van drie criteria:

Draagt het project bijaan een duurzame ontwikketing?
Mobiliseert het pr€ a partners in duurzaamheid  (draagvlak)?
Is het project realistisch/realiseerbaar? (vertaald naar uitvoerbaarheid, verwachte startdatum
en bereidheid van de initiati€filemer om zelfmee te-financieren)
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De schijiing levert een 1(ist met projecten op die in elk geval de gezamenl ke morele ondersteu-

ning verdienen.

Het ordenen van projecten is bedoeld om te komen tot een zekere definiering van het
belang van projecten voor de BV Nederland en de BV Brabant enerzijds en de vraag van
welke partijen een extra financiele inspanning zou mogen worden verwacht. Dit resul-
teert in drie clusters van projecten: van lokaal belang, provinciaal belang of met een pro-
vinciale voorbeeldwerking en projecten van nationaal belang of met een zeer brede voor-
beeldwerking.

Bezoek aan het Binnenhof
Het selecteren van kansrijke projecten om ze aan te melden bij de ICES moet uiterlijk
in maart I997 gebeuren. Daarnaast moet er ook gezorgd worden voor een adequate
Brabantse inbreng bij de discussie op rijksniveau, ter voorbereiding van de vorming van
een nieuw kabinet in I998. Op 25 maart I997 reizen de vijf Brabantse burgemeesters en
de commissaris van de koningin af naar Den Haag met hun boodschap: Wat Brabant IO7

(ver)bindt, een duurzame, dynamische toekomst (Provinciebestuur van Noord-Brabant,
Gemeentebestuur van Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg. maart

I997)· In deze notitie lichten de Brabantse bestuurders hun toekomstplannen toe.
Daarbij geven ze aan dat er in Brabant veel mogelijk is nu er breed wordt samengewerkt
tussen de verschillende overheidslagen, met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen.

"Brabant kiest voor een duurzame, dynamische toekomst.1 Ons staat een economisch sterk,
landschappel(ik en stedelijk verleideljk, maar bovenal leefbaar en maatschappeljk verantwoord
Brabant voor ogen.  Wq willen dat bereiken door uit te gaan van gen duu,zaam ontwikkelings-

concept. Daarmee bedoelen we dat we innovatief, milieubewust en dus zuinig omgaan met
ruimte, bestaande en nieuwe in#astructuur voor verkeer, vervoer, energie, water, natuur en
landschap, materialen en informatie. Door een projectgerichte integrate aanpak waarin econo-
mische en sociale ontwikkeling samengaan met oog voor werkgelegenheid, veiligheid, milieu-
kwaliteit en bereikbaarheid moet dit werkelifkheid kunnen worden. Het moet voor alle part(len
aanlokkel(ik zijn om aan dit perspecti«mee te werken.(...) Organiserend vermogen is cruciaal
om de keuze voor een duurzame en innovatieve toekomst te €#ectueren. Brabant kent <en sterk
netwerk van samenwerking tussen overheden, bedrifsleven, kennisinstituten en maatschappe-

lo'kg instellingen, gericht op het ontwikkelen van een visit voor de lange termOn. Inspirerende en
soms verrassende allianties tussen overheden, bedrijven, instituten van wetenschap en sociaal-

maatschappel(ike instellingen geven ten stevige basis aan de ontwikkeling van een duurzaam
ontwikkelingsconcept." En dan volgt gen aantal projecten.

De Brabantse bestuurders besluiten hun boodschap aan het Binnenhof met een state-
ment over hun toekomstvisie en hun nieuwe relatie ten opzichte van elkaar: "Met onze
visie op een duurzaam en dynamisch Brabant richten wij ons op de zIe eeuw. Niet met
traditionele denkwijzen als referentiekader maar gedurfd zoekend naar nieuwe kwaliteit.
Een aansprekende visie die nauw aansluit bij de voornemens van dit kabinet te komen
tot een versterking van de ruimtelijke, economische, sociale en kennisinfrastructuur in
ons land. Een duurzame. dynamische ontwikkeling heeft juist in Brabant grote kans van
slagen. Het grote-stedenbeleid van rijk en provincie - waarin alle vijf Brabantse steden
participeren - heeft geleid tot een hechte samenwerking met innovatieve energie."
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In Brabant verloopt de selectie van projecten moeizamer dan de burgemeesters in Den
Haag suggereren. De verwachting dat bij het rijk mogelijk de kassa's gaan rinkelen
brengt iets terug van de oude 'ieder voor zich'-mentaliteit. De projectenlijst wordt almaar
langer, het begrip duurzaamheid wordt onvoldoende selectief gehanteerd en voorstellen
ziin vaker van lokaal dan van provinciaal belang. De kerngroep besluit dat er meer moet
worden geinvesteerd in het denk- en netwerkproces. De secretaris stelt voor de selectie
van de projecten door een Curatorium te laten beoordelen, dat als een soort Club van
Rome, een kwaliteitsstempel moet zetten op de diverse projecten. Hierdoor worden de
gemeenteliike en provinciale bestuurders op afstand gezet. Het voorstel haalt het niet.

OP 3 juli presenteren de projectleider Stedelijke projecten en de kennismanager hun
product'Naar een Duurzaam Brabant'. In de notitie wordt ingegaan op het kader van een
duurzaam Brabant; de geselecteerde projecten worden binnen dit kader geplaatst en
geanalyseerd. Realisering van de projecten zal aan een duurzaam Brabant vorm en
inhoud geven (REFlact, juli I997)· De kerngroep heeft bezwaren: de selectie van proiec-

Iog ten sluit niet goed aan bij het gewenste duurzaamheidsgehalte, er zijn teveel projecten

gericht op onderzoek in plaats van op uitvoering en de verdeling van aandacht tussen de
steden geeft problemen. De kerngroep verwacht tegenstand bij het informeren van de
colleges op basis van dit materiaal. Na discussie wordt het volgende besloten:

De NUBS-projecten, die een duidelijke relatie hebben met het Manifest Brabant 2050
worden van alle overige belangrijke projecten afgesplitst en de kerngroep richt zich
alleen op deze innovatieve NUBS/Manifest-projecten. Na het verschijnen van het mani-
fest worden ze verder uitgewerkt.

De overige proiecten worden onder de vlag van 'Wat Brabant (ver)bindt' geplaatst (de
'Haagse' notitie van de B5) en worden door de commissaris en de vijf burgemeesters
bewaakt.

De provincie doet een voorzet voor het vervolgtraject, waarbii onderscheid wordt
gemaakt tussen NUBS-projecten lange termijn, meer 'klassieke' projecten en vernieu-
wende projecten die echter nog niet het NUBS-niveau hebben bereikt.

De NUBS-waardige projecten worden uit het overzicht gehaald en de rest wordt aan de
commissaris en de burgemeesters overgedragen; hiermee sterft de inzet van de stedelij-
ke projectleider en de kennismanager een zachte dood.

Koppeling van Manifest en 'manifeste' proiecten
De NUBS-contactgroep stelt een notitie op, 'Tien voor Brabant' genaamd, waarin de
voorgeschiedenis van het NUBS. het manifest en de totstandkoming van projecten nog
eens op een rijtje wordt gezet. Vervolgens wordt voorgesteld om een aantal van de pro-
jecten rechtstreeks aan het manifest te koppelen omdat ze daar logisch bij aansluiten.
Het duurzaamheidsdenken krijgt door deze projecten een extra impuls, ze ziin vernieu-
wend. hebben een belangrijk leeraspect en een toekomstgericht belang voor alle part-
ners.
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Het gaat om de volgende tien projeden.

-  Het Indexinstituut
-   De auto:fiets
- Hoogwaardig openbaar vervoer
- Vitaal grijs
- Milieugebruiksruimte
-  Duurzame beddjventerreinen
-  Ruimtelijke integratie
- Samen lerm (in) levin
- Duurzaam ontwerpen
- Waterslag

De kerngroep NUBS/ICES neemt het lijstje mee in het vooroverleg van de B5 voor het
gesprek in november met de Haagse bewindslieden van EZ, VROM en VZW en de voor-
zitters van de betreffende kamercommissies. De secretaris van de kerngroep bereidt I09
samen met burgemeester Rombouts van 's-Hertogenbosch namens de B5 dit gesprek
voor. Bij terugmelding blijken de Tien voor Brabant-projecten er elfte zijn geworden en
ook zijn ze hier en daar van naam veranderd, een autonome actie van de secretaris.
Verder is afgesproken dat de secretaris zal zorgdragen voor de toedeling van de projec-
ten aan de steden die als 'trekker' zullen fungeren. Wegens tijdgebrek zal dit tildens de
studiereis van de portefeuillehouders RO/VHV naar Berliin plaatsvinden.

De toedeling van projecten vindt inderdaad in Berlijn plaats, aan het eind van een drukke dag,
na  afloop  van het diner, tijdens de borrel  in  de  bar  van  het  hotel.  Achteraf ziin verschillende

gemanten ontevreden  over  de  toedeling.   De projecten  die  ze zef hebben opgestart  zijn  bij  een
andere partner terechtgekomen ofze z(In trekkergeworden van projecten waarze niets mee heb-
ben. Er wordt echter niet direct actie ondemomen. De bestuurders van de gemeenten besluiten
cent de presentatie van het man(fest. waaraan de prgecten gekoppeld zijn, afte wachten.

Op I3 oktober I997, de ochtend van de presentatie van het manifest, vindt de laatste bij-
eenkomst plaats van de kerngroep NUBS/1CES. Over de projecten wordt afgesproken
dat de provincie. uiteraard in overleg met de B5. een aanbiedingsnota namens de kern-
groep opstelt voor de colleges, inclusief nieuwe voorstellen voor het trekkerschap van
de projecten. Ook worden er afspraken gemaakt over lobby-activiteiten ten behoeve van
het aanstaande bezoek aan Den Haag op I3 en I8 november. Tien dagen later ontvan-
gen de colleges van de steden en de provincie een voorstel omtrent de uiteindelijke IO
voor Brabant-projecten, deze keer van Pieter van Geel en niet van de secretaris: Tien
voor Brabant, manifeste projecten (Provincie Noord-Brabant, gemeente Breda,
Eindhoven. Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg, 4 november I997)· Het projecten-
lijstje ziet er weer net zo uit als het oorspronkelijke voorstel, op 66n project na: duur-
zaam ontwerpen is op verzoek van Eindhoven vervangen door multimediale communi-
catie. Een definitief besluit over het trekkerschap van de projecten wordt nogmaals
vooruit geschoven. Pieter van Geel concludeert dat de taken van de kerngroep
NUBS/ICES, het begeleiden van de oplevering van het Brabant Manifest 2050 en het
formuleren van hiermee samenhangende projecten, hier eindigt. Besloten wordt om
aan het B5-overleg van de commissaris en de burgemeesters de verdere overall-coardi-
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natie over te dragen en de B5-Portefeuillehoudersoverleggen van de diverse sectoren de
inhoudelijke projecten te laten trekken.

6.6 Evaluatie in de contactgroep NUBS

Bij de presentatie van het Manifest eindigen ook de taken van de contactgroep NUBS
voor wat betreft de totstandkoming van het manifest en het genereren van projecten. Er
vindt een evaluatie plaats van de resultaten van de afgelopen jaren en ook wordt een
mogelijke toekomst voor de contactgroep besproken. Het blijkt dat deze bijeenkomsten
bij de deelnemers voorzien in een behoefte; er komen onderwerpen aan de orde die van
belang zijn en de manier waarop ze worden besproken wordt als voedend ervaren. Ook
is de contactgroep geschikt voor het afstemmen en toetsen van toekomstgerichte aspec-
ten van stadsplanning en projecten en de realisering van het gedachtengoed van het
Manifest Brabant 2050. Men ervaart de doorwerking naar het portefeuillehoudersover-

IIO leg RO/VHV als productief. Er wordt besloten de contactgroep NUBS om te vormen tot

contactgroep 2050 met als taken:

-   het voorbereiden van het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV
-  het voeden van het B5-overleg
-   het vormen van een forum voor het ontwikkelen van toekomstplannen en - projecten

voortvloeiend uit liet manifest
- het evalueren van de uitwerking van het manifest en het ontwikkelen van een

Brabantse visie ten behoeve van lange termiin-visits van anderen, zoals Nederland
2030 en het Metropolitaan Debat.

6.7 Het tweede spoor: opmaat naar het Manifest Brabant 2050

De gesprekken, voorstellen en ideeen uit de NUBS-brainstorms leveren inspiratie op. In
het najaar van I996 pakt Pieter van Geel het idee op een manifest te maken voor de toe-
komst van Brabant en de andere bestuurders staan ervoor open. laap Vromans heeft het
plan al eens geopperd in de contactgroep en ook van Dieren heeft tijdens de brainstorms
al eens gerefereerd aan de historische bijeenkomsten van gerenommeerde Brabanders
in I947 in St. Michielsgestel, die leidden tot het eerste Brabantse manifest (Provincie
Noord-Brabant, I947)· Er is een parallel te trekken tussen de huidige problematiek in
Brabant en de problemen in de naoorlogse periode. Een vergelijkbare aanpak kan wel
eens productief blijken. In de arena's van de contactgroep NUBS, het portefeuillehou-
dersoverleg en het B5-overleg wordt nagedacht waar het manifest over moet gaan en hoe
het tot stand moet komen. De kerngroepleden NUBS/ICES ziin de selectoren met
betrekking tot het manifest. Zij besluiten als volgt:

-  Er wordt een concept-manifest opgesteld in overleg met een beperkt aantal 'smaak-
makers', die als afzender fungeren. Wie precies deel zal uitmaken van deze groep
wordt nog nader verkend.

-   De uitspraken van het manifest worden onderbouwd door deskundigen. Het opstel-
len van het manifest en de onderbouwing moet een iteratief proces zijn, waarbij het
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basisdocument de wetenschappelijke onderbouwing/analyse moet worden van de
statements in het manifest.

-  Verantwoordelijkheid en eindredactie liggen bij de NUBS-projectleiders.
- Afstemming tussen enerzilds politieke haalbaarheid en anderzijds optima in de afwe-

ging van de drie thema's RO, Infrastructuur en EZ ten opzichte van het element
duurzaamheid vindt in de kerngroep NUBS/ICES plaats.

Dit tweede spoor leidt tot de toevoeging van een nieuwe arena in deze ronde: de opstel-
lers van het Manifest. Zii leveren kennis en inzichten over hun eigen vakgebied en hun
visie op de maatschappij, discussieren met elkaar en komen tot een gemeenschappelii-
ke toekomstvisie op Brabant op basis van tien statements, aangevuld met persoonliike

uitspraken.

Het paard van Troje
De contactgroep NUBS wordt de 'denktank' voor het manifest. De projectleiders, die
voor het NUBS-project en het manifest volledig ziin vrijgemaakt van andere werkzaam- III

heden, bereiden de vergaderingen voor en komen met ideeen en voorstellen. Deze wor-
den in de bijeenkomsten besproken, afgewezen, aangescherpt of uitgebreid. In de con-
tactgroep vullen de leden elkaar goed aan, ieder met een eigen specialiteit: creatief,
intellectueel, zakelijk, zorgelijk, enthousiast, bedachtzaam, bestuurlijke feeling. Het idee
om voor het manifest mensen van buiten te vragen en geen provincie- of stedelijke
bestuurders, wordt verder uitgewerkt. De onderliggende gedachte is dat een bestuurlijke
arena zoveel 'geven en nemen' vraagt, dat er nauwelijks een opwindend manifest uit te
voorschijn kan komen. Door met externen een manifest te maken hoeft er geen rekening
te worden gehouden met bestuurlijke ego's en partijpolitiek. De bestuurders vinden het
wel een goed idee om spraakmakende mensen aan het manifest te verbinden; dit maakt
aan de buitenwereld duidelijk dat het om iets belangrijks gaat. Wat ze zich niet realise-
ren is dat ze tegelijkertijd het paard van Troje binnenhalen. Door charismatische perso-
nen uit het maatschappelijk veld met een grote achterban uitspraken te laten doen over
de toekomst van Brabant onstaat er een U-bocht om de bestuurders heen naar de
Brabantse bevolking. De bestuurders worden als het ware door de ondertekenaars naar
voren geduwd om zaken op de pakken die de Brabanders bezighouden. Dit realiseerde
men zich pas later. toen na de presentatie van het manifest de bestuurders door de
Brabanders regelmatig aangesproken werden over de voortgang van de voorstellen uit
het manifest.

Aan Un wand van onze werkkamer hangt een aantal aan elkaargeplakte vellen met een giza-
menlijke omvang van t 2 72 x i '/i meter. Daarop ziin kolommen gemaakt met thema's die til-
dens de brainstorms ter sprake zon gel:omen, zoals duurzame landbouw, emissieloze produc-
tie, tweedeling in de samenleving, het gebrek aan solidariteit, criminaliteit. het verdwijnen van
het landschap, voortgdige schoolverlaters, jiles, kunst en cultuur, ouderen, stedenbouw, archi-
tectuur enz. In de kolommen zetten we uitspraken die we hierover lezen en vullen we namen in
van mensen die daar iets zinnigs overgezegd hebben in de media. Zo vinden we in de NRC een
interview met Herman Wipls, RABO-topman en zijn zus, Annelien de Winter-Wii#els over
duurzaam produceren en biologische landbouw (Grijpma. 1996). Ziin naam en z(in uitspra-
ken komenaande wand. Hq wordt latergesprekspartner voor een aantal thema's en is ten van

de ondertekenaars van het niandest. Ook stuiten we op gen artikel van Ben Knapen, hoo/dre.



Bestuurskunst als 'blik'opener?

daaeur van de NRC. waarin hij ingaat op de verschillen tussen het Angelsaksisch en het
Rijnlands samenlevingsmodel. de beperkingen en de meest gewenste nieuwe optie. Ook hij zal
een belangriike bildrage leveren aan de Brabantse discussie als voorzitter van de onderteke-
naars. Op deze manier ontstaat gen lijst van potentide ondertekenaars van het manfest, die
aan van Geel en de commissaris van de koningin wordt voorgelegd. Niet elke suggestie haalt het:
het idee om, behalve intelleauelen, ook gewone, weliswaar bekende, Brabanders erbij te betrek-
ken valt nia in goede aarde. Zo stellen we Corrie Konings voor, zangeres van het Brabantse
levenslied, Ankie van Grunsven, dressuurrijdster  "die  er  ze(Is  op  een  ezel  nog elegant  uitziet",
Cces Verkerk,gen Brabander die vele Nedertanders met zijn wereldrecords op de schaats in ver-
vogring he€fi gebracht en bisschop Muskens. die de armen toestemming gee# bij de bakker een
brood te stelen. Maar zover gaat de communicatie met Brabant nu ook weer nia.

De kerngroep NUBS/ICES stemt in met de lijst; in de wandelgangen worden ook de GS-
leden en gemeentelijke bestuurders gepolst om een zo breed mogelijk draagvlak te heb-
ben. De geselecteerden ontvangen van de commissaris een aanbevelingsbrief en een

II2 informatiepakket over het NUBS-project, met het verzoek om een gesprek. Op twee per-

sonen na (A.F.Th. van der Heijden en Hugo Claus hadden het te druk) stemt iedereen in.

De periode die volgt is de meest dynamische uit onze carritre bil de provincie. Er vinden gesprek-
ken plaats met de 18 ondertekenaars van het man(fist; met sommigen hebben we mardere
gesprekken.  Wejormuleren en  hedormuleren concept-statements. Er worden wetenschappers
geselecteerd om de statements te onderbouwen, ook hiermee worden gesprekken gevoerd en
afspraken gen:aakt. Een vormgevingsbureau denkt na over het uiterigk van het mani#st. Het
al eerder ontworpen logo voor 2050 speelt hierbil in ieder geval een rot omdat het als 'bewegend

onscherpjilmplaa(le'  zo goed past bij de niet helder zichtbare toekomst (bijlage 7). Langzaam
maar zeker komt iedereen op stoom.

Scheuren in het bolwerk
Het provinciebestuur blijkt zich tiidens het proces een nieuwe rol eigengemaakt te heb-
ben, een rol waarin ook anderen een mening mogen hebben en waarin met die mening
rekening wordt gehouden. Deze nieuwe rol is gericht op samenwerking en op resulta-
ten. De top van de ambtelijke organisatie heeft moeite om aan deze nieuwe rol te wen-
nen. "De conventionele wijsheid, of zo men wil de ideologie, betreffende de verhouding
tussen de politieke mandataris en leidinggevende ambtenaar is bekend: de politicus
besluit en geeft de grote principiele lijnen aan, de ambtenaar adviseert, voert uit en regelt
details. De ambtenaar is verantwoordelijk jegens zijn politieke superieur en deze is op
zijn beurt verantwoording verschuldigd aan de gekozen volksvertegenwoordiging." (Van
Gunsteren, I994, P· 43). Het primaat ligt bij de politiek en dient door de ambtelijke orga-
nisatie gerespecteerd te worden. De praktijk is vaak genuanceerder. Besturen vergt een
aantal vaardigheden op het gebied van management, organisatie, dataverwerking, wet-
en regelgeving. sociale verhoudingen etc. Het zijn veelal specialisten die over deze vaar-
digheden beschikken. Politici zullen trachten zich deze vaardigheden zo snel mogelijk
eigen te maken. Topambtenaren zijn hierbij in het voordeel: ze maken langer deel uit
van de organisatie en kennen de 'mores', ze hebben een netwerk ontwikkeld en kunnen
in langere termiinen denken. Soms worden politici door hen gezien als iets tijdelijks, ter-
wiil de ambtelijke molen eeuwig door blijft draaien. Op het moment dat er een politicus
aantreedt met eigen, afwijkende ideeen en standpunten kan dit problemen opleveren.
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Afhankelijk van hun eigen vaardigheden en zelfvertrouwen zullen politici meer of min-
der terugvallen op het ambtelijk apparaat. De voorganger van gedeputeerde van Geel ver-
liet zich vrijwel geheel het management en dit was dan ook min of meer onmisbaar.
Pieter van Geel heeft andere opvattingen over de samenwerking en stelt zich erg onaf-
hankelijk op. Het management biedt daarom in toenemende mate zijn diensten aan aan
de andere gedeputeerden die door de dienst ondersteund worden. Hierdoor ontstaan
belangentegenstellingen die tot wrijving en zelfs tot openlijke conflicten leiden. Bij de
instelling van de kerngroep NUBS/ICES krijgt de gedeputeerde Economische Zaken,
met medewerking van het management, de rol van vice-voorzitter en ook de gedepu-
teerden Verkeer en Vervoer en van Zorg en Welziin willen lid van de kerngroep worden.
hetgeen overigens niet gebeurde. Een belangrijk strijdpunt in de belangentegenstellin-
gen is het feit dat van Geel en de commissaris de projectleiders meer ruimte geven dan
het management leuk vindt. Er ontstaan allerlei nieuwe ideeen, die het management
aanvankelijk ondersteunt, maar wanneer er veel extemen bij het NUBS-proces betrok-
ken worden die ook een belangrijke rol in het proces krijgen, heeft hij er genoeg van. Van
Geel en de commissaris zien hiervan de voordelen, er gebeuren allerlei nieuwe en onver-              II3
wachte zaken die aandacht trekken en die ook buiten het provinciehuis waardering ople-
veren voor de openheid die de provincie aan de dag legt. De stuurbaarheid van het pro-
ces voor het management, dat gewend is zelfstandig het ambtelijk apparaat aan te sturen,
wordt hierdoor sterk beperkt. "Ik zit in een auto met zes stuurwielen, hier kan ik geen
richting aan geven!"

Gedeputeerde van Geel. die jarenlang in zijn eentie het NUBS-project heeft gestuurd en
daarvoor veel erkenning en publiciteit krijgt, wordt rechts en links ingehaald door colle-

ga's die ook wel eens in de schijnwerpers willen staan. Van verschillende kanten komen
voorstellen voor provinciale manifesten. Op II maart staat er onverwachts een voorstel
voor een 'Sociaal cultureel Manifest voor Noord-Brabant' op de agenda van GS. Het
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON) zal dat najaar zijn 50-jarig bestaan vie-
ren en met de afdelingen Zorg en Welzijn en Cultuur is overlegd op welke aanspreken-
de wiize dit zou kunnen gebeuren. Door alle belangstelling die er zowel binnen als bui-
ten het provinciehuis is voor het op handen zijnde manifest wil men ook een manifest
maken. GS stemmen aanvankelijk met het voorstel in en dat leidt in de arena's van het
85-overleg, het portefeuillehoudersoverleg, de contactgroep en de kerngroep NUBS/
ICES tot commotie. De kerngroep NUBS/ICES ziet een bombardement van manifesten
niet zitten. Een maand later ligt er een nieuw voorstel in G S waarin wordt voorgestelt een
Brabant Manifest te maken en de organisatie hierop aan te passen. Hij stelt voor de gede-

puteerden Zorg en Welzijn en Cultuur en de betreffende portefeuillehouders van de vijf
steden bij de kerngroep NUBS/ICES te laten aansluiten. Het maken van 66n manifest,
waarbij ook de sociaal-culturele component een rol speelt wordt aangenomen, maar uit-
breiding van de kerngroep NUBS/ICES wordt afgewezen. Wel worden er twee extra pro-
jectleiders benoemd uit de sectoren Zorg en Welzijn. Dit geeft aanvankeliik nogal wat
problemen op de werkvloer, omdat in deze hectische periode de goed op elkaar inge-
speelde projectleiders opeens twee nieuwe collega's moeten inwerken. Piet de Kroon,
directeur van het PON. wordt als adviseur toegevoegd aan de kerngroep.

Langzaam maar zeker ontstaan er scheuren in de samenwerking tussen de provin-
ciebestuurders en de ambtelijke top. Het management heeft met de bemoeienis bij het
samenstellen van de kerngroep NUBS/ICES de hegemonie van Pieter van Geel al eerder
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doorbroken door aan te sturen op de benoeming van de gedeputeerde EZ als vice-voor-
zitter. De gedeputeerde Verkeer en Vervoer, die aanvankelijk ook in de kerngroep wilde,
heeft via het afdelingshoofd Verkeer en Vervoer, die wel deel uitmaakt van de kerngroep,
een vinger in de pap. Het, afgewezen, voorstel van het management om voor de stede-

liike samenwerkingsprojecten een extern curatorium in het leven te roepen waardoor de
provinciebestuurders op grotere afstand komen, valt ook niet in goede aarde. Door de
gedeputeerden van Zorg en Cultuur aan het manifest te binden zijn er inmiddels vijf
kapiteins op het schip, hetgeen de stuurbaarheid bemoeilijkt. De rechtstreekse bemoei-
enis van de commissaris wordt daarom steeds nadrukkelijker. Werkbesprekingen over
de voortgang van het manifest vinden vanaf april plaats op ziin kamer en in zijn aanwe-
zigheid. De ruimte voor het management om het proces te sturen wordt daardoor gere-
duceerd.

Op 6 mei wordt bij de kerngroep NUBS/ICES een voorstel voor het opzetten van een
communicatieplan rondom het manifest. Kern van het voorstel is het in het leven roe-
pen van een externe stuurgroep van vertegenwoordigers van Brabantse organisaties, die

II4 de communicatie van het manifest willen dragen en ondersteunen. Een externe project-

manager moet de uitvoering voor zijn rekening nemen. Het voorstel gaat voorbij aan het
in de voorafgaande jaren opgebouwde NUBS-netwerk en ook is er geen sprake meer van
provinciale sturing. Het voorstel wordt door de kerngroep afgewezen. Via een andere
route komt het voorstel in juni nog een keer terug, ditmaal op de tafel van de commis-
saris en Pieter van Geel. Ook nu wordt besloten hier niet mee verder te gaan.

In een van de werkbesprekingen over het manifest met de commissaris, Pieter van
Geel. het management en de projectleiders komt het tot een openlijke confrontatie. De
commissaris herhaalt een opdracht aan de projectleiders, die ze van het management
niet mogen uitvoeren. Er ontstaat een onmogelijke situatie; een opdracht van de com-
missaris weigeren is moeilijk, maar een opdracht aannemen die de directeur verbiedt
kan ook niet. Tijdens de daarop volgende discussie maakt de commissaris duidelijk hoe
de verhoudingen liggen: "Ik ben jullie baas!"

Ook binnen de GS-arena wordt geruzied over de gang van zaken rondom het manifest.
Volgens sommige bestuurders staat Pieter van Geel wel erg in de schijnwerpers. Door
de aandacht die het toekomstdenken buiten het provinciehuis kriigt willen ook andere
GS-leden een manifest maken, maar dan over hun eigen beleidsveld. Aanvankelijk wer-
den zij hierbij gesteund door de directeur RNV, maar uiteindelijk besluiten GS toch het
bij jan integraal manifest te laten. Ook het besluit om aan externe sleutelfiguren te vra-
gen hoe de toekomst van Brabant er uit moet zien wordt niet door elke gedeputeerde
enthousiast ontvangen. Ben Knapen, woordvoerder van de ondertekenaars, kriigt dan
ook een brief van een gedeputeerde  met de vraag  hoe  er over het toekomstige milieu  in
Brabant gesproken kan worden zonder de gedeputeerde, dd deskundige bij uitstek. hier-
over te consulteren.

De ondertekenaars
Op basis van de thema's uit de brainstorms worden er concept-statements opgesteld.
Deze worden besproken met de commissaris en van Geel en met de contactgroep N UB S
en hier en daar bijgeschaafd. Ze vormen de input voor de bilaterale gesprekken met de
ondertekenaars.

De besprekingen met potentiele ondertekenaars beginnen in februari I997· Ben
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Knapen, kort daarvoor als directeur Philips Communicatie naar Brabant teruggekeerd, is
de eerste. In april is er een gesprek met Juliet Schor, hoogleraar Vrijetijdswetenschappen
aan de KUB. Haar interesse ligt bij de verdeling van betaald en onbetaald werk in
Nederland, bij laagbetaalde banen die veelal door vrouwen worden ingevuld en ze ver-
gelijkt dat met de situatie in de Verenigde Staten. Met Wouter van Dieren zijn de
Brabantse bestuurders al bekend. Als aanjager van het Brabantse duurzaamheidsdenken
en opsteller van Een Schitterend Vergezicht ligt het voor de hand hem te betrekken bij
de verre toekomst van Brabant. Herman Wijffels, president-directeur RABO-bank
Nederland heeft, behalve over duurzame landbouw interessante ideeen over de emanci-
patie van de Nederlandse burgers, de onthierarchisering van organisaties en de betutte-
ling van gehandicapten en bejaarden door de overheid. In mei zijn er gesprekken met
tien ondertekenaars. Liesbeth Bakker, officier van Justitie van de Arrondissementsrecht-
bank in 's-Hertogenbosch, ziet een duidelijke relatie tussen de uitvallers in het onderwijs
en jeugdcriminaliteit en vindt dat de overheid hier anders mee om moet gaan. Jacqueline
Cramer, bijzonder hoogleraar Milieumanagement en Bedrijfseconomie aan de KUB en
in de praktijk ook werkzaam bij TNO, heeft veel kennis van duurzame en emissieloze           II5
productie en ketenbeheer. Rob Wolters, directeur van het nog ionge European Centre for
Nature Conservation Tilburg, wisselt veel kennis op dit terrein uit met deskundigen over
de hele wereld. Anton Zijderveld, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus
Universiteit in Rotterdam. voordien voor lange tijd aan de KUB verbonden, doet duide-
lijke uitspraken over de multiculturele samenleving en kent ook de Brabantse situatie
goed. Hubert-Jan Henket. hoogleraar Architectuur aan de TUE, voelt zich sterk betrok-
ken bij het onderwiis.

"De huidige maatschappij he€# dejongeren haar idealen ajgenomen. Ik ontmoet nog maar zel-

den studenten die idealen hebben, ergens warm voor lopen; de meesten berekenen voorafwelk
punt ze voor ten tentamen moeten halen in zorgen emoor dat ze niet teveel werk doen. Een

beroep wordt gekozen op basis van het te verwachten inkomen. Om de vicieuze cirkel van ver-
keerde ontwikkelingen te doorbreken, moetje allereerst gen beter altemati«bieden. Dan loop je

aan tegen de keerzjde van het poldermodel: iedereen tevreden houden, wolligheid, nog een bed-
je van dit en dat. Dan gebeurt er uiteindelilk niets. Er mott afen toe iemand ziln die zegt: afge-

lopen met hit gelul, zo doen we het.1"

Izaac van Melle, president-directeur van Van Melle in Breda, laat in zijn eigen bedrijf
zien dat het mogelijk is om duurzaam te produceren en wil collega.ondernemers graag
van nut en noodzaak hiervan overtuigen. Hij maakt deel uit van de raad van commissa-
rissen van het Amerikaanse World Watch Institute. dat jaarlijks de mondiale milieuba-
lans opmaakt. Ook op andere punten wil hij graag een inbreng leveren. Ashok Bhalotra,
stedenbouwkundige en architect, heeft wereldwijd aandacht getrokken met het ontwerp
van de wiik Kattenbosch in Amersfoort. In Breda maakte hij ontwerpen voor het Chassa-
terrein. Ook zijn inspirerende ontwerpen voor een internationaal bedrijvenpark op het
drielandenpunt in Limburg, waarbij het heuvellandschap niet wordt aangetast, trekt veel

belangstelling. Xavier van der Spank, algemeen pastoraal adviseur NCB, probeert via de
media bij de stedelingen wat meer begrip te kweken voor de problematiek van de boe-
ren. Hil maakte de varkenspest van nabij mee.

"Geen rent,neesterschap, maar een verbond tussen mens, dier, grond in God. We moeten het
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denken over duurzaamheid bevorderen, zowel voor boeren als voor stedelingen.  Er mod ook een

beroepscode komen voor boeren. .

Heleen Dupuis, hoogleraar Medische Ethiek aan de Rijksuniversiteit Leiden, geeft vaak
in het openbaar commentaar op medisch-ethische kwesties, onder meer tiidens de
euthanasiediscussie in Nederland. Eind mei is er een eerste gesprek met Ruud Lubbers,
voormalig premier en hoogleraar Globalisering aan de KUB. Volgens Lubbers heeft glo-
balisering ook een keerzijde.

"Als je vieugels hebt,  moet je ook wortels hebben, een plek om naar terug te keren, een plek waar
je je thuisvoelt." De globalisering brengt via de media de hele wereld in onze huiskamer.  maar
we voelen ons toch het must betrokken bij onze directe omgeving. Nooit eerder was er zoveel

.

belangstelling voor heemkunde en het in stand houden van het dialect als tegenwoordig

Rudi Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum in Amsterdam, zelf Brabander, was
IIG daarvoor jaren directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven. Hij beschouwt de

Brabantse natuur als een van de schatten van de toekomst.

"Aisle de natuur wilt redden moet je de stad ontwikkilen. Dat is de essentie van de toekomst
van Brabant".

Het wordt steeds duidelijker dat Brabant dan wel een eigen identiteit mag hebben, maar
dat het niet op een eiland ligt. Cultuur, dialect en identiteit laten zich niet door grenzen
tegenhouden. Daarom wil de commissaris ook de Brabantse zuider- en oosterburen
betrekken bij de gedachten over Brabant. Half juni is er een gesprek met Ernst von
Weizs cker, president van het Wuppertal Institute for Climate Environment and Energy.
Als lid van de Club van Rome heeft hij veel contacten, kent veel voorbeelden van suc-
cesvolle proiecten over de hele wereld en hil wil graag betrokken worden bij het Brabants
manifest. Zijn zuidelilke tegenhanger wordt Roger Dillemans. voormalig rector van de
oudste Brabantse universiteit, die van Leuven.

"De beste kennisdrager blwi de mens. De beste kennisoverdrager is de mens. Een kwalitatkf
hoogstaande lerarinopleiding zou (anders dan het thans in Nederland het geval  is),  een  hoge

prioriteit moeten ziln Noord-Brabant, dat slechts laat en voor beperkte domeinen zign univer-
siteiten kneg, zou hier gen extra inspanning moeten doen."

Gerrit Wormmeester, hoogleraar Transporttechnologie aan de Technische Universiteit
in Delft. stond vroeger aan het hoofd van Europa's grootste containeroverslagbedrilf ECT
in Rotterdam. Brabant is het achterland van de Rotterdamse haven. Hij is expert op het
gebied van vrachtverkeer, een van de groeiende problemen in Brabant.

«

De Betuwelijn is er niet alleen voor Rotterdam, zoals iedereen rocpt. Die is er ook voor de boe-
ren in de Betuwe. Die moeten straks in Valburg met hun eigen eigren, appels en peren op de
trein omdat het in Duitsland dan niet meer over de weg mag. Zwitserland sluit al ziln grenzen
voor transitoverkeer. Het is kortzichtig om nu nog te denken datje over tienjaarper dag30.000
vmchtwagens de Duitse grens over krijgt. Toch krijgje het val ondernemers niet uitgelegd."
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Op basis van de reacties van de ondertekenaars worden de statements aangescherpt
waarna op 4 juni 1997 een plenaire bijeenkomst plaatsvindt van alle ondertekenaars.

Informatie naar de achterban
De reguliere informatie aan de colleges van GS. B en W en aan het B5-overleg verloopt
via de gemandateerde gedeputeerden en wethouders uit de kerngroep NUBS/ICES, op
ambtelijk niveau via de leden van de Contactgroep NUBS. Op het provinciehuis is de
"Brabant op de Kaart"-groep het doorgeefluik voor de informatie-uitwisseling. Op hoger
niveau informeert de directeur RNV het managementoverleg. Bij de gemeenten organi-
seert elk contactgroeplid de uitwisseling van informatie. Maar daarnaast zijn er ook
andere informatiekanalen. Sinds het eerste persbericht over het NUBS-project, na de bij-
eenkomst in de Vier Jaargetijden, is er regelmatig informeel contact met de pers over het

project. Zo wisselen de provinciale en gemeentelijke bestuurders wel eens wat informa-
tie uit met de pers, evenals de voorlichters van de gemeenten en de provincie. Na de ver-
schillende brainstormbileenkomsten is er perscontact over de besproken projecten en de
toekomstplannen van de gemeente. Het Brabants Dagblad publiceert een serie inter- II7

views met betrokken bestuurders, sprekers en wetenschappers gedurende de brain-
storms. Ook andere Brabantse kranten als het Eindhovens Dagbtad en de Stem maken
regelmatig melding van het NUBS. In de opmaat naar het manifest verschijnt er weer
een serie interviews in het Brabants Dagblad, ditmaal met de ondertekenaars van het
Brabant Manifest 2050 en met auteurs van de artikelen van het basisdocument. Ook de
NRC en het Algemeen Dagblad wijden artikelen aan het project. De plenaire bijeen-
komst met alle ondertekenaars op Kasteel Heeswijk en de presentatie van het manifest
worden op Brabant TV en Omroep Brabant uitgebreid verslagen.

Sinds de start van het NUBS-proces is het netwerk van interne en externe betrokke-
nen fors uitgebreid: de in de tweede en derde ronde betrokken provincie- en gemeente-
bestuurders, statenleden en raadsleden, provinciale en gemeentelijke ambtenaren en de
inmiddels aangeschoven mensen uit het bedrijfsleven en de kennisinstituten maken
deel uit van het netwerk. Om dit netwerk te voeden verschijnen er twee informatieboek-
jes waarin verslag wordt gedaan van de totstandkoming van het manifest en de onder-

liggende gedachten en filosofieen. De vormgeving moet aansluiten bij de nieuwe rol van
de provincie en de manier waarop in de volle breedte door alle betrokkenen aan de toe-
komst wordt gewerkt.

De boekjes hebben ongeveer pocketboekformaat. Er staat in waarom er eigenlijk een manifest

moet komen, waarom de horizon van 2050 gekozen is, informatie over de organisatie en werk-
wijze rondom het mangest, over de mensen die erbij betrokken zijn, enz. Daaronder liggen cen
heleboeljeiten. meningen en dromen over de verre Brabantse toekomst. Om tot uitdrukking te

brengen dat 'DE' toekomst niet bestaat, maar dat er waarschijnlilk sprake zal z(in van een
mengsel van drie toekomsten: de waarsch(int(ike, de mogeljke en de gewenste toekomst, hebben
de boeljes dubbele pagina's: een 'buitenkant' en een 'binnenkant'. Door un pedbratie kunnen

de bladen losgemaakt worden. De buitenkant g«# informatie over de thema's waaruit het
maniRst opgebouwd wordt, de stand van zaken en de auteurs die de thema's onderbouwen; de
binnen/cant bestaat uit artikelen, citaten en interviews over dezejae thema's. De bedoeling is de

lezers te informeren over de vele verschillende invalshoeken van waaruit de thema's benaderd
kunnen worden. In het tweede boekje worden ook de namen van de ondertekenaars bekend

gemaakt.
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Niet iedergen  is blo met de 'dubbele bodem' van de boekjes, zeker niet de gedeputeerde die tijdens
de GS-ve,gadering merkt dat ze de enige is die nia ontdekt h«/i dat er een 'binnenkant' is.

Kasteel Heeswijk
De voorbereiding van de plenaire bijeenkomst met de ondertekenaars heeft de volle aan-
dacht van de Brabantse bestuurders. Binnen de steden en de provincie is men weliswaar
op de hoogte van de namen van de ondertekenaars, maar met welke uitspraken zij zul-
len komen is niet te bevroeden. De provinciebestuurders, die verantwoordelijk zijn voor
het manifest, laten niets aan het toeval over en kosten noch moeite worden gespaard. Op
bevel van de commissaris worden er extra mensen vrijgemaakt van de afdeling
Voorlichting om te ondersteunen bii de organisatie. OP 4 juni I997 komen de onderte-
kenaars bij elkaar in kasteel Heeswijk. Ter ere van het 200-jarig bestaan van de provin-
cie Noord-Brabant is door GS geld uitgetrokken voor de restauratie van het kasteel. Het
is een mooie plek om verleden en toekomst van de provincie met elkaar te verbinden.
vindt de commissaris.

II8
Brabant ligt er op z(in mooist bq die avond; het is gen warme zonnige daggeweest en er ligt een
waas over de landerijen rondom het kasteel. De binnenplaats, die gedeeltelijk hoger ligt, biedt
een schitterend uitzicht; een harpiste speelt klassieke muziek. De gasten z(in rond v(ifuurgear-
riveerd en genieten op de binnenplaats van het uitzicht, de muziek en een hapje. Daarna ver-
plaatst hit gezelschap zich naar de Ridderzaal, die voor de gelegenheid wat meer cad:et gekre-
gen h«ft. Bij de boogvonnige ingang staan tweeprachtige halogeenlampen die van de entree gen

evenement maken. Op de vloer ligt een geweldig, voor veel geld geleased, Perzisch tapijt, waar-
op een enorme ovalen notinhouten ta#l en stoelen. Voor de schouw staat een hoge smeedijze-
ren kandelaar met tien kaarsen. In de nissen ziin zities voor de toehoorders: de auteurs van het
basisdocument en de projectleiders. De hoge glas in lood-ramen staan open vanwege de warm-
te; desondanks gaan  na v(if minuten de stropdassen los en  na tien minuten de colber(les  uit.
waardoor het heel huiselijk wordt.

De commissaris verwelkomt als gastheer de aanwezigen en licht het historisch belang
van de gekozen locatie toe: "Eens sliep hier de zonnekoning. Er gebeurden hier grote
dingen. Het Franse leger kwam hier met 40·000 man ter ondersteuning van de Franse
Revolutie en de Brabanders werden toen toegelaten tot het nationale parlement.
Ondertussen deed de guillotine zijn werk. De revolutie doorbrak de grenzen. En aan
beide kanten van die revolutie streeft men voor een toekomst. welke toekomst dan ook."

Maar ook het heden vraagt aandacht. Voorpaginanieuws van het Brabants Dagblad is
'Noodscenario dode varkens in massagraven'. Het gaat om zes mi(iom varkens en un miljoin
moeten nu begraven worden als o#er van de welvaart. "Is Brabant op weg naar nergensland Of

kiiken wij over de grens naar de volgende eeuw, naar een schitterend vergezicht?"

Pieter van Geel vertelt over het vorige Brabantse manifest en waarom het nu, vijftig jaar
later en aan de vooravond van de millenniumwisseling, weer relevant is om een mani-
fest te maken. Hij vraagt de gasten mee te denken hoe die toekomst in Brabant ingevuld
zou kunnen worden. "Niet in de vorm van een dictaat, maar in de vorm van een mani-
fest, waarin U de Brabantse samenleving oproept om inhoud te geven, om na te denken
over die toekomst en over concrete projecten, die de toekomst moeten vormgeven. Het
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is niet vrijblijvend en abstract, we hebben als provincie de middelen al gereserveerd om
een aantal projecten, die inhoud kunnen geven aan die toekomst. te kunnen starten en
concreet  uit te werken."

De totstandkoming van de statements

De concept-statements, die met alle ondertekenaars bilateraal besproken zijn en op
grond daarvan aangepast en aangescherpt, vormen de input voor de plenaire bijeen-
komst. Ben Knapen, die als gespreksleider en woordvoerder van de ondertekenaars fun-
geert, neemt de leiding over, waarna de discussie over de thema's van het manifest start.

(Voor een bloemlezing uit de discussie zie bijlage 9).
Er worden veel notities gemaakt zodat de auteurs van het basisdocument uit de voe-

ten kunnen en de projectleiders de statements aan kunnen scherpen.
In de tuin worden enkele groepsfoto's gemaakt, waarna in de gewelven van het kas-

teel een maaltijd wordt opgediend aan tafels van zes, waarbij heftig gediscussieerd wordt.
Tijdens de terugmelding worden de stellingen nog wat aangescherpt. Trefwoorden wor-
den bij de redactie ingeleverd. II 

De aanwezigen besluiten dat de redacteuren op basis van de bevindingen van deze
avond een en ander opnieuw definieren en aanscherpen. waarna bilateraal met iedereen
wordt teruggekoppeld. De definitieve versie wordt aan iedereen voorgelegd; deelnemers
die niet alle statements kunnen onderschrijven hebben de vrifheid zich terug te trekken.
Ook is iedereen vrij de pers te woord te staan en te zeggen wat men vindt.

Het eindproduct
Na de bijeenkomst in Heeswijk worden de concept-statements opnieuw bekeken en aan-
gescherpt. Er volgt overleg met de ondertekenaars, hun voorzitter, de commissaris en
Pieter van Geel totdat iedereen tevreden is.

De statements zien er dan als volgt uit:

IN BRABANT IN 2050

is er ein zorgzame samenteving waarin ieder mens telt en de moeite waard is; an samen-
leving ook waarin kennis in vorming de toegang zgn tot arbeidsparticipatie

huti parallel met de globalisering van de economic de eigen identiteit van Brabant vorm

gekregen door En te putten uit het verleden En samen nieuwe idealen te verwerkelijken.

Steden, dorpen en het landschap zijn, op basis van een gezaghebbende visie, karakteristiek

vol-mgegeven
is in sociaal-economisch opzicht het onderscheid tussen stad en platteland verdwenen

bestaat het landschap uit nieuwe uitgestrekte natuurgebieden, waartussen verscholen sterk

gedecentraliseerde woon- en werkkemen zullen liggen, afgewisseld door slechts enkele stede-

l1ke concentraties

is een goede buur net zo belangrijk als een verre priend

z(in er geen jiles meer. Hoewel de nadruk ligt op individual vervoer blijven de doorgaande
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wegen jilevrO'  door de aanleg van nieuwe inhastructuur voor ultralichte voertuigen   ( UL V,
light rail en snelfiets) voor de ajstanden tussen o en 20 km. Alle korte a #tandem worden
emissieloos a.lkelegd

is elk bedrilfemissieloos in alle landbouw duurzaam

zil'n kunst en cultuur algemeen erkende en herkende inspiratiebronnen voor de toekomst

is er een Index-centre Brabant dat
graadmeters voor welvaart en welzgn ontwikkelt

hoogwaardige beleidsdebatten organiseert zodat wij oogkleppen afdoen als het gaat om de
kwaliteit van het bestaan

staat het gesprek met elkaar over de toekomst nog even centraal.  Het is de taak van ons allen
dat het een open enfair gesprek kan z(in

I20

(Provincie Noord-Brabant, oktober 1997)·

Naast de statements bestaat het Manifest uit een voorwoord van Ben Knapen. 'Brabant
op tafel'. en een drietal hoofdstukken over de positie en rol van Brabant. de eigen
Brabantse identiteit en over duurzaamheid in de praktiik. Ze bieden een kijk op de toe-
komst van Brabant, gezien vanuit drie oogpunten: de waarschijnlijke toekomst, de moge-
lijke toekomst en de gewenste toekomst. Om deze drie toekomsten uit elkaar te houden
worden ze in verschillende kleur en lettertype weergegeven.

"Brabant Ongemonteerd" bevat tien artikelen die de statements onderbouwen; de
auteurs hebben in de vorm van korte essays, ieder vanuit hun eigen standpunt, de
Brabantse toekomst belicht (Provincie Noord-Brabant, oktober 1997)·

In samenwerking met het vormgevingsbureau wordt er gen rechthoekige doos ontworpen, aan
de buitenkant blauw alsofhet  met de kwast geschilderd  is. Daar overheen  is  een  'sterrennevel'

in goud gedrukt, bestaande uit de ongeveer duizend namen van alle Brabantse buurtschappen,
gehuchten, dorpen en steden: het gaat over hUI Brabant. Opengeklapt wordt er in de doos een

soort staande kalender zichtbaar, lettertilk Brabant op Tajel; het voorblad wordt gevormd door
de tien statements, gevolgd door het voonvoord en de toelichtende hoofdstukken. Tussen de bla-
den zitten dunne kalkvelleties met persoonl(ike stellingen en uitspraken van de 18 onderteke-
naars, met hun handtekening eronder. Verder bevat de doos het boek Brabant Ongemonteerd,
de wetenschappelijke artikelen die de statements onderbouwen en een drietal posters, die samen
de Brabantse Woonatlas vormen. als bqlage b(i het eerste artikel uit Brabant Ongemontierd.
De commissaris en Meter van Ged hebben aanvanketilk wat moeite met de vormgeving, maar
Ben Knapen overtuigt hen ervan dat de buitenkant van het man(/est, samen met de inhoud, een
belangrijke drager voor de communicatie mott zlin.

Generale repetitie
Ondertussen wordt de presentatie van het manifest voorbereid. De commissaris wil voor-
af de provincie- en stadsbestuurders in grote lijnen informeren wat er in het manifest
staat. Tot dat moment heeft men er nauweliiks weet van; de ondertekenaars en de the-
ma's waarover het manifest gaat zijn weliswaar bekend, maar de conclusies zijn immers
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het gedachtegoed van de ondertekenaars. Op verzoek van de commissaris maken de pro-
jectleiders, met de blauwe doos, een ronde langs de burgemeesters van de vijf grote ste-
den. Vier van hen zijn tevreden, Stekelenburg is sceptisch. Hii is onlangs aangetreden

als opvolger van Brokx en heeft van het NUBS-gebeuren niet veel meegekregen. Met zijn
Hollandse nuchterheid begrijpt hij niet goed waar al die drukte nou voor dient.
In het provinciehuis wordt het manifest tijdens een GS-vergadering door de projectlei-
ders toegelicht en later ook bii de fractievoorzitters van de Staten. Er wordt met instem-
ming op gereageerd door de bestuurders. De statenleden zijn tevreden dat ook zij voor-
af worden geinformeerd en niet hoeven te wachten tot de presentatie. zodat zii eventueel
ter plekke de pers te woord kunnen staan. Ook het provinciale managementteam krijgt
voorinformatie en is tevreden over vorm en inhoud van het eindproduct.
De enige zorg van de commissaris is nog de reactie van spraakmakende Brabanders die
geregeld de pers halen met hun uitlatingen. Een week voor de eigenlijke presentatie
worden bisschop Muskens, enkele kopstukken van het Brabantse bedrijfsleven en de
Brabantse Milieufederatie uitgenodigd voor een informeel etentje in Kasteel Maurick,
waar ook zii geinformeerd worden. De in het algemeen positieve reacties stellen de com- I2I

missaris gerust.

De presentatie van het Manifest Brabant 2050
Op 13 oktober I997 wordt het manifest gepresenteerd in het Noord-Brabants Museum
in 's-Hertogenbosch, in de vroegere Statenzaal van de provincie Noord-Brabant. De
ongeveer tweehonderd genodigden bestaan uit bestuurders en ambtelijke top van de vijf
grote steden en de provincie, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de kennisin-
stituten, de ondertekenaars van het manifest, de auteurs van het basisdocument en de
pers.

Op hit podium is een soort stilleven van mangesten gemaakt; daartussen kalkpapieren 'vaan-
dets' waarop de statements staan. De commissaris heet iedereen welkom en legt uit waarom na
vij/tigjaar Ben nieuw Brabants man(fest verschiint. Brabantse kinderen vertellen opjilm wat zij
van de verre toekomst hopen en verwachten. Ruud Lubbers zed iets over de inhoud van het

manifest en Anton Z(iderveld gaat in op de toekomstige samenleving en zijn visit op de rol van
de overheid daarin. Volgens hem moet, behalve de burgenteester, ook de commissaris van de
koningin in de toekomst  rechtstreeks door de burger gekozen worden. De commissaris groeit als
behartiger van de provinciale belangen in Den Haag en Brussel uit tot ten invloedrijk regisseur

en  'mannetjesputter'."Als alleen maar ten benoemde notabele wordt hif daar niet serieus geno-
men". De gekozen commissaris van de koningin kan volgens Zijderveld ook beter gouverneur
worden genoemd.

Dan vindt de eigenliike presentatie plaats. Ben Knapen legt namens de ondertekenaars
uit wat hen bewogen heeft om mee te werken aan de totstandkoming van het manifest.
De meesten van hen ziin in Brabant opgegroeid. hebben er geleefd en hun hart verloren.
Ze zijn bang dat Brabant aan de snelle economische groei, versterkt door mondiale ont-
wikkelingen, ten onder zal gaan. Brabant moet niet naie£ volgzaam en afhankelijk de
toekomst tegemoet treden, maar als een voorwaarden stellende partner met meer zelf-
vertrouwen en ambitie zelf de regie nemen.  Hij  begrijpt best dat niet iedereen dezelfde
mening is toegedaan als de opstellers van het manifest. "U mag u distantieren van
bepaalde zaken in dit stuk, maar niet van de gedrevenheid en inspiratie die erin is
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gelegd." Hij biedt het manifest namens de ondertekenaars aan de commissaris aan, die
het meteen doorgeeft aan vier Brabantse kinderen: 2050 is meer hun toekomst dan de
onze. De commissaris roept de maatschappelijke organisaties op het manifest in de
komende tijd met hun eigen achterban te bespreken en te beoordelen, zodat er een breed
debat in Brabant op gang komt over de gewenste toekomst. "Daarna is het de beurt aan
Provinciale Staten en alle Brabantse gemeenten om de richting aan te geven. doelen voor
de toekomst te stellen en daarbij ook de grenzen van hun groei te bepalen. Want het
moet een keer ophouden!" (Ron Lodewijks, 14 oktober I997)

Tijdens de informele bijeenkomst grijpt de pers de kans om met bestuurders en
ondertekenaars van gedachten te wisselen. 's Avonds is er in Chalet Royal een diner voor
bestuurders, ondertekenaars en auteurs. De commissaris overhandigt de ondertekenaars
een ingelijste omslag van de 'Brabantse sterrenhemel', waar de handtekeningen van alle
ondertekenaars omheen staan.

I22 6.8 Reacties

Brabant TV en Omroep Brabant wijden die dag veel zendtijd aan de presentatie. De vol-
gende dag neemt het manifest bijna de hele voorpagina van het Brabants Dagblad in
beslag. Er is een extra katern bijgevoegd met interviews met de ondertekenaars van het
manifest en met de auteurs van Brabant Ongemonteerd. Niet alleen de Brabantse pers,
maar ook de NRC, de Volkskrant en het Algemeen Dagblad schrijven er over. Er ver-
schijnen reaches in de landelijke pers van onder andere Paul Kuijpers, directeur van de
Balie in Amsterdam, en Felix Rottenberg; beide overigens nogal sceptisch. In een later
stadium maakt het Manifest Brabant 2050 deel uit van een onderzoek naar toekomst-
verkenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

6.9 Besluit van de derde ronde

De presentatie van het manifest sluit de derde ronde af. Inzet van de spelers in de twee-
de en derde ronde was om concrete samenwerkingsprojecten te starten tussen steden,
provincie. bedrijfsleven en kennisinstituten. Daarnaast was er behoefte aan een lange
termijn-visie voor de toekomst van Brabant op basis van duurzaamheid, die de projecten
van een 'omgeving' voorziet, hetgeen in de derde ronde tot stand kwam in de vorm van
een manifest.

-  Het provinciale spelersveld is tijdens deze ronde flink uitgebreid. In de eerste en
tweede ronde waren het vooral de commissaris en Pieter van Geel die de kar trokken,
aan het eind van de derde ronde is het NUBS-project, het manifest en de projecten
van iedereen: elke gedeputeerde heeft een of meerdere projecten tot stand kunnen
brengen en heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd. Provinciale Staten hebben zich
achter het project geschaard en hebben een "Duurzaamheidsfonds" in het leven
geroepen om de uit het project voortvloeiende duurzame projecten te financieren.
Ook het management is breed betrokken bij de samenwerkingsprojecten. De ambte-
liike top is niet onverdeeld gelukkig met de inkrimping van hun positie ten tiide van
deze ronde. Na het verschilnen van het manifest krijgen de projectleiders geen taak



6 Derde ronde: een mariaverschijning; wenkend perspectief

meer bij de uitwerkingsactiviteiten van het manifest. Wel worden ze door de com-
missaris zelfbenoemd tot'ambassadeurs van het manifest' met als opdracht de exter-
ne communicatie van het manifest te verzorgen.

-  De contactgroep NUBS is in deze drie rondes verder getvolueerd. In de eerste ronde
veranderde een groep argwanende ambtenaren, die door hun bazen om een bood-
schap werden gestuurd, in 'vrijdenkers'. In de tweede en derde ronde veranderen de
vrijdenkers in 'de geheime club van de Zwarte Hand'. Dit behoeft enige toelichting.
De leden vinden de werkwijze in de contactgroep innovatie£ verrassend en inspire-
rend, "een instrument om het denken op een ander niveau te brengen". Er werd 'ad
random' gewerkt; er stond niet bij voorbaat vast wat het eindresultaat moest zijn en
nieuwe ideeen konden worden ingepast. Het was meer een kwestie van "laten we
maar eens kijken waar we uitkomen" (bijlage 3). Naarmate het project vorderde wer-
den de ideeen steeds "wilder", de sfeer opener en de collegialiteit groter. Er ontstond,
naast de heilige ernst, een kwaiongens-achtige sfeer over wat er allemaal werd klaar-
gestoomd. Een zekere roekeloosheid maakte daar deel van uit. Om niet bij voorbaat
te worden teruggefloten werd de informatie over details naar buiten toe wat minder. I23

Merkwaardig genoeg werkte juist deze sfeer van geheimzinnigheid zeer prikkelend
op de omgeving. Er kwam een uitgebreide lobby op gang vanuit alle lagen van het
bestuurlijk en ambtelijk apparaat om er maar bij te mogen zijn, er deel van uit te
mogen maken. Veel ambtenaren meldden zich aan als potentiele aanwezige bil de
brainstorms en ook was er binnen de steden, het bedrijfsleven en kennisinstituten
veel animo om deelnemers die verhinderd waren te vervangen. Het imago van span-
nend, nieuw, exclusief heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de aandacht voor
het NUBS-project
Een ander verschil met de rol van de contactgroep in het begin is dat er op bepaalde
punten sprake is van een omkering van rollen. In de eerste ronde was de bezorgdheid
om 'his masters voice' zo groot dat er op eieren werd gelopen en voortdurend voor-
zichtig gepolst werd of mogelijke plannen wel in goede aarde zouden vallen bij de
bestuurders. In de tweede ronde wordt merkbaar dat de contactgroepleden in eigen
gelederen krediet hebben opgebouwd en daardoor minder voorzichtig hoeven te zijn
en meer vrijheid van handelen krijgen. Het komt steeds vaker voor dat een bestuur-
der de 'wilde' gedachten van zijn ambtenaar overneemt in de verwachting dat er iets
moois uit kan voortkomen. Het manifest is daarvan een voorbeeld.

- Voor het portefeuillehoudersoverleg hebben deze rondes opgeleverd waarom
gevraagd is: duurzame samenwerkingsprojecten en een aansprekende toekomstvisie
waar de projecten in passen. De steden hebben elkaar gevonden en hebben nieuwe
relaties aangeknoopt. Ze delen in het succes van de nieuwe dingen die er in Brabant
spelen en krijgen daar van hun omgeving veel erkenning voor. Minpunt is echter dat
er over het trekkerschap van de 'manifeste projecten' nogal wat scheve gezichten zijn.
Ten tijde van de presentatie van het manifest ziin nog steeds geen definitieve afspra-
ken hierover gemaakt. De arena van het portefeuillehoudersoverleg en de arena van
de kerngroep NUBS/ICES kenden in deze ronde enige overlap, doordat een aantal
van de gemandateerde portefeuillehouders uit de Ruimtelijke Ordenings-hoek
afkomstig ziin. De rol van de andere spelers uit deze arena is hierboven al beschre-
ven.

-  Het B5-overleg heeft in deze ronde wel wat strubbelingen gekend. Vanwege het ver-
delen van de projecten, het ICES-gebeuren (Interdepartementale Commissie Econo-
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mische Structuurversterking, een actie van het rijk waarbij er voor de steden de moge-
lijkheid is om gelden voor projecten binnen te halen) en de bezoeken van de
Brabantse bestuurders aan Den Haag laaide de concurrentie hier en daar op. Dit
bleek tijdens het opstellen van de 'Haagse' notitie van de steden en de provincie. Er
zijn wel vijf nieuwe versies geschreven, gefaxt, geschrapt, aangevuld en afgezwakt
voordat iedereen tevreden was. Ook het opeisen van de positie van de 'belangrijkste'
burgemeester door Welschen gaf wat wrevel tijdens de verschillende B5-overleggen
in deze ronde. De in het algemeen toch positieve relatie tussen de steden en de pro-
vincie heeft ertoe geleid dat ze sinds het NUBS-project gezamenlijk optrekken en zich
naar buiten toe als eenheid presenteren. Samen hebben ze in Den Haag gepleit voor
een nieuwe positie in de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2002:
Brabantstad.

-  Spelers uit het bedrijfsleven werden tijdens deze twee rondes belangrijke partners.
Afzonderlijke personen werden warm pleitbezorger en aanjager van verschillende
projecten, maar ook het georganiseerde bedrijfsleven als Kamers van Koophandel en

I2  Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant, vakbonden en bedrijfsschappen zijn bii

de totstandkoming van het manifest betrokken. Juist vanuit deze arena is na de pre-
sentatie een grote belangstelling voor het manifest aan de dag gelegd.

-  Tussen de opstellers en ondertekenaars van het manifest is weinig strijd geleverd.
Verschillende voorbereidende besprekingen waren bilateraal, op basis van concept-
statements. De uitkomsten van de gesprekken werden verwerkt in de voorstellen en
werden aan alle spelers teruggemeld. De discussies waren plenair en de onderteke-
naars waren het eens over de grote lijnen. Besloten werd dat het manifest in zijn tota-
liteit moest worden onderschreven; wie zich hier niet in kon vinden kon zich zono-
dig terugtrekken. De details werden nader uitgewerkt en als concept aangeboden.
Allen ondertekenden het manifest en nagenoeg iedereen was bij de presentatie aan-
wezig.

-    De provinciale werkgroep
"
Brabant op de Kaart'  was  bij de presentatie van  het mani-

fest aanwezig en de meeste spelers hebben een bijdrage geleverd aan het vervolg
ervan en aan de totstandkoming van de projecten.

- De samenwerking van voorlichters van de gemeenten en de provincie was erop
gericht de berichtgeving naar buiten te stroomlijnen om ergernissen te voorkomen
en dat is gelukt. Na de eerste ruzie verliep alle bestuurliike communicatie van de kant
van de steden en de provincie naar de pers en ook naar het rijk via de voorlichters en
er is geen onenigheid meer geweest over hoofd- en bijrollen van de bestuurders.

Er waren in deze twee rondes weinig concreet vastgelegde spelregels. De bevoegdheden
en werkwilze van de provinciale. bestuurlijke en 85-arena zijn vastgelegd in het startdo-
cument van de tweede fase van het NUBS-project. De spelregels van de contactgroep van
de eerste ronde (geen rangen en standen, geen notulen, verantwoordelijkheid dragen
voor terugkoppeling naar de eigen organisatie) bleven gehandhaafd. maar waren inmid-
dels vanzelfsprekend geworden.

De arena van het bedrijfsleven was aanvankelijk enigszins diffuus. Er is sprake van
een provinciale spreiding van bij het proces betrokkenen van deze groep, waardoor de
samenhang niet erg groot is. Wel wordt in de loop van deze ronde duidelijk dat deze
arena is samengesteld uit 'gelovigen' en 'ongelovigen'. De gelovigen zijn onder de
indruk van de verhalen van Wouter van Dieren en zien wel iets in het nieuwe verbond
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van economie en ecologie. Zij zijn ook de aanhangers van het 'toekomstdenken', het fan-
taseren over hoe de verder weg gelegen toekomst er uit zou kunnen zien en hoe dit wens-
beeld door 'backcasting' gerealiseerd zou kunnen worden. Hun betrokkenheid wordt
steeds belangrijker en blijft ook groot na het verschijnen van het manifest. De ongelovi-
gen zijn van mening dat de toekomst niet te voorspellen is, dat men in het bedriifsleven
hoogstens een paar jaren vooruit kijkt  en dat milieu en duurzaamheid problemen zijn
waar op Brabantse schaal niets aan veranderd kan worden. In de loop van deze ronde zijn
beide groepen nader tot elkaar gekomen.

De spelregels voor de opstellers van het Manifest zijn gaandeweg tot stand gekomen.

Tijdens de eerste bilaterale ontmoetingen is voorgelegd welke werkwilze gehanteerd zal
worden en de spelers stemmen hiermee in. Tijdens het proces worden er spelregels uit-
gebreid en toegevoegd.

Bij de provinciale toekomstverkennende ambtenaren wordt aanvankelijk alleen geru-
zied. Er is sprake van een grote zendingsdrift: iedereen wil zijn collega's overtuigen van
de juistheid van de eigen ideeen. Uiteindelijk is hier een belangrijke spelregel afgespro-
ken: de bijeenkomsten hebben alleen nog maar tot doel om elkaar over en weer te infor- I25

meren over de zaken waar iedereen mee bezig is. Er worden geen waarde-oordelen aan
gekoppeld, het gaat puur om informatie. Binnen drie maanden ontstaat een hechte
groep 'Brabant op de kaart'.

Wat echter in deze drie rondes steeds meer opvalt is, dat het ontwikkelen van een net-
werk en het genereren van medewerking in dit proces anders verloopt dan bij de pro-
vincie gebruikelijk is. De manier waarop mensen worden benaderd, de werkwijze tijdens
de bijeenkomsten, de vormgeving, de open houding van bestuurders en het belang dat
gegeven wordt aan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en kennisinstituten gene-
reert een verrassingseffect en enthousiasme bij externen, dat tot dan toe binnen de pro-
vincie nog niet was waargenomen. Betrokkenen en outsiders vertellen dat hun nieuws-
gierigheid door deze werkwijze geprikkeld werd en dat ze hierdoor graag bij het proces
betrokken wilden worden. Bil de start van de werkzaamheden voor het nieuwe streek-
plan is voor een vergelijkbare aanpak gekozen. In het streekplan van 2002, Brabant in
Balans, schrijft het provinciebestuur dat het interactieve proces van het Brabant Manifest
2050 een belangrijke inspiratiebron is geweest (Provincie Noord-Brabant, 2002, p. Igh

Een ander opvallend aspect is dat er vaak 'ad random' wordt geopereerd. Er duiken
zaken op in de publiciteit of er gebeurt iets dat raakvlakken heeft met het proces, het
wordt opgepikt en meegenomen in het geheel, zonder dat dit tevoren gepland was. Er
wordt gebruik gemaakt van 'policy windows'.

In de tweede en derde ronde zijn nogal wat dwarsverbanden ontstaan tussen de ver-
schillende spelersgroepen. Bestuurders en contactgroepleden schakelden bii de voorbe-

reiding van de verschillende bijeenkomsten personen van de kennisinstituten in en deze
raakten weer aan de praat met het bedrijfsleven. Hieruit kwamen voorstellen voor
samenwerking voort, die weer tot projecten leidden. Er is een uitgebreid netwerk ont-
staan van personen en instellingen, dwars door alle arena's heen.

De dwarsverbanden tussen het manifest en de projecten zijn wat diffuser. Dat de ste-
den en de provincie elkaar nodig hebben om zich in Nederland en Europa te positione-
ren was aan het begin van de tweede ronde voor de bestuurders al een gegeven. Ook dat
hiertoe een toekomstvisie ontwikkeld moet worden. Doel van deze ronde was om de
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betere verstandhouding tussen de steden te consolideren door samenwerkingsprojecten
die in deze toekomstvisie moeten passen. Onder invloed van Van Dieren besloten de
bestuurders dat daar een duurzaamheidsstempel op moest. De beide utopieen geven een
beeld van de mogelijke toekomst, de projecten werden in deze 'decors' geplaatst. Tijdens
deze ronde is duidelijk geworden dat de deelnemers aan het proces zich beter thuisvoe-
len in "Een Schitterend Vergezicht" dan in "Ruimpad". In het manifest is veel van het
gedachtengoed van "Een Schitterend Vergezicht" terug te vinden. De aan het manifest
gekoppelde "Tien voor Brabant" projecten sluiten aan bij de toekomstvisie van het
gewenste Brabant 2050, zoals dit door de ondertekenaars verwoord is. Naast deze tien
projecten is er nog een veelheid van ideeen en initiatieven ter sprake gekomen tijdens
deze ronde. Sommige daarvan zijn opgepakt en tot bloei gekomen. andere ziin een zach-
te dood gestorven. Ook zijn er projecten die nog steeds de besluitvormingsfase niet heb-
ben bereikt. Een van de meest markante projecten uit deze ronde is het zogenaamde
indexinstituut dat in "Een Schitterend Vergezicht" is voorgesteld. Dit instituut, dat als
doel heeft het Brabantse 'kapitaal' in de breedste zin van het woord in beeld te brengen,

I26 te monitoren en aan de orde te stellen, is in I999 van start gegaan. Onder de naam Telos.

Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken. is inmiddels de de tweede duur-
zaamheidsbalans van Noord-Brabant verschenen.
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7.1 Stand van zaken I27

Met de presentatie van het manifest in oktober I997 en de eraan gekoppelde 'manifeste'
projecten is het aanvankelijk vage doel van de derde ronde geconcretiseerd: het starten
van samenwerkingsprojecten en deze van een 'omgeving' te voorzien, een toekomstvi-
sie. Dit luidt de vierde ronde in: het laten landen van het gedachtegoed uit het manifest
in de Brabantse samenleving. De vierde ronde eindigt met de presentatie van de eerste
Brabantse Duurzaamheidsbalans, het eerste echt tastbare produkt van het manifest. op
28 juni 200I. Centraal staat in deze ronde de provinciale arena. Gelieerd aan de provin-
ciale arena is de arena van de Stuurgroep, die het Projectbureau 2050 aanstuurt. Veel
activiteiten rondom het manifest worden   hier  in gang gezet. Het projectbureau   2050
wordt in 2OOI overgenomen door het Kernteam Brabant 2050. Het feit dat het spel in
deze ronde vooral gespeeld wordt in de provinciale arena wil echter niet zeggen dat er
buiten het provinciehuis niets gebeurt rondom het manifest, integendeel, het manifest
trekt buiten het provinciehuis meer aandacht dan erbinnen. Maar er vormen zich buiten
eerder supportersclubs dan arena's; er wordt weinig strijd geleverd. Ook de arena's van
de contactgroep NUBS, het B5-overleg en het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV blii-
ven intact, maar het is er wat rustiger dan in de voorgaande ronden.

-  In de provinciale arena van bestuurders, managers en projectleiders vinden  in deze
ronde wat wisselingen plaats. Per I ianuari I998 krijgen de beide projectleiders een
nieuwe opdracht. Ze hebben weinig rechtstreekse bemoeienis meer met de uitwer-
king van het manifest. Wel ziin ze door de commissaris benoemd tot'ambassadeurs'
van het manifest en houden voordrachten bii externe organisaties die daarom vragen.
Ook worden ze betrokken bil toekomstplannen van gemeenten, het IPO (Interprovin-
ciaal Overleg), bibliotheken, plattelandsorganisaties e.d. De activiteiten rondom het
manifest zelf en de projecten die eraan gekoppeld ziin worden overgedragen aan een
nieuwe projectleider. Deze organiseert een projectbureau, Brabant 2050. Ook het
hoofd van de afdeling Communicatie speelt in deze ronde een rol, evenals de nieuw
benoemde adjunct-griffier. Bil de doorstart van het manifest in 2000 komt ook het
bureauhoofd Milieubeleid- en Planning in beeld.

- Provinciale Staten blijven bij het toekomstdenken betrokken. Het door de provincie
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in de vorige ronde in het leven geroepen Duurzaamheidsfonds, bedoeld voor ver-
nieuwende duurzame projecten, mag slechts worden aangesproken na goedkeuring
van PS.

-  De Stuurgroep is door GS in het leven geroepen en bestaat uit bestuurders en sleu-
telfiguren van maatschappelijke organisaties, die grotendeels door de commissaris op
persoonliike titel ziin gevraagd: Fred de Graaf, burgemeester van Vught, is voorzitter,
later opgevolgd door Wim Dijkstra, burgemeester van Oss, verder Max Bom, archi-
tect/stedebouwkundige, Herman Verhoeven, secretaris van de Kamer van
Koophandel Midden-Brabant, Sjef Jonkers. voormalig wethouder Helmond en Jo de
Leersnijder, directeur van Theofaan. De Stuurgroep maakt gebruik van een platform
van externen als klankbord; het platform is uitgebreider dan de Stuurgroep en van
wisselende samenstelling. De Stuurgroep zorgt voor de aansturing van het
Projectbureau Brabant 2050 dat. in samenwerking met het platform en maatschap-
pelijke organisaties, externe initiatieven die voortkomen uit het manifest faciliteert.

-  De contactgroep NUBS blijft bestaan, maar de bijeenkomsten zijn minder frequent
128 en hebben een ander karakter gekregen. De opdracht van het NUBS-project: het tot

stand brengen van een betere relatie tussen provincie en steden, het op gang brengen
van samenwerkingsprojecten en het ontwikkelen van een toekomstvisie. is afgerond
en er is niet direct een nieuwe opdracht voor in de plaats gekomen. De contactgroep
bereidt nog steeds de agenda voor van het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV, maar
het vuur is er een beetje uit nu er geen spannende dingen meer gebeuren. Tijdens de
vierde ronde verandert de "Geheime Club van de Zwarte Hand" in een stelletie nos-
talgische dromers, dat vervolgens weer overgaat tot de orde van de dag.

-   De arena van het portefeuillehoudersoverleg RO/VHV richt zich in deze ronde weer
voornamelijk op haar reguliere taken: ruimtelijke ordening en huisvesting. De sfeer
in deze arena is ontspannen en er is weinig wrevel. In de vierde ronde denken de ste-
den en de provincie samen na over de rol die Brabant in de nieuwe rijksnota ruimte-
lijke ordening moet krijgen en de uitwerking daarvan in het streekplan. De samen-
werking wordt verder uitgebreid tot de Alliantie Zuid, een samenwerkingsverband
van de provincies Brabant, Zeeland en Limburg en de grote steden in die provincies.
De belangrilkste opdracht voor de Alliantie is om Den Haag duidelijk te maken dat er
ook nog een Zuid-Nederland is. Er komt een gezamenlijke nota aan Den Haag, waar-
in duidelijk gemaakt wordt dat het zuiden geen periferie is, geen achterdeur. maar
juist de voordeur naar Europa!

-  De arena van het B5-overleg vormt in deze ronde naar buiten toe een soort ceremo-
nieel bestuur van de provincie Noord-Brabant. De onderhandelingen in de Alliantie
Zuid, in Den Haag over ICES-gelden, toekomstperspectieven voor Nederland in
Europa en de rol die Brabant daarin speelt, worden door de commissaris en de viif
burgemeesters gezamenlijk gevoerd. Brabant maakt naar buiten toe 66n front en
eventueel ongenoegen blijft binnenskamers.

-   De arena van het bedrijfsleven blijft betrokken bij het toekomstdenken en de uitvoe-
ring van de projecten. In deze ronde organiseert het Proiectbureau Brabant 2050 een
aantal activiteiten en bijeenkomsten waarin veel spelers uit deze arena een rol spelen.
Een aantal van hen wordt bij de aanloop van het nieuwe streekplan betrokken. Er vin-
den door heel Brabant discussies plaats over de gewenste toekomst ten behoeve van
het streekplan en veel sleutelfiguren uit het bedrijfsleven nemen hieraan deel. Ook de
verschillende belangenorganisaties van het bedrijfsleven spelen in deze ronde een
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rol. Het midden- en kleinbedrijf organiseert een aantal bijeenkomsten waarin gedis-
cussieerd wordt over het manifest en de toekomstige kansen en bedreigingen voor
deze bedrijfstak. Afdelingen van de Brabants Zeeuwse werkgevers, KVO-vrouwenor-
ganisaties, plattelandsorganisaties, Lions en Rotary serviceclubs organiseren bijeen-
komsten met hun leden waarbij over het manifest wordt gediscussieerd. De Lions
Club Eindhoven stelt een aantal aanvullende statements voor het manifest op. In de
arena van het bedrij fsleven wordt veel gedebatteerd en bestaan wel degelijk menings-
verschillen, maar er is geen sprake van een echte arena. Er zijn geen grote belangen
gemoeid met de discussies; aanhangers van het toekomstdenken zijn actief en wer-
ken mee aan projecten, de anderen gaan door met wat ze altijd al deden.

-   De arena van de kennisinstituten, tot dan toe voornamelijk bestaand uit personen van
de beide Brabantse universiteiten, wordt in deze ronde uitgebreid met enkele andere
kennisinstituten; de krachten worden gebundeld in Telos, het Brabants Centrum
voor Duurzaamheidsvraagstukken. De provincie Noord-Brabant, Universiteit van
Tilburg, Technische Universiteit Eindhoven. PON Instituut voor advies. onderzoek
en ontwikkeling in Noord-Brabant en ETIN-adviseurs vormen een netwerkorganisa- I29
tie, waarin hun expertise wordt samengebracht ten behoeve van de Brabantse toe-
komst.

7.2 Betrekkelijke rust

Na alle commotie en publiciteit bil de officiele presentatie van het manifest zijn de daar-
op volgende weken een stuk rustiger. Er worden 6000 exemplaren van het manifest ver-
zonden naar alle Brabantse gemeenten, de openbare bibliotheken, alle onderwijsinstel-
lingen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Via een begeleidende brief
verzoekt de commissaris de geadresseerden de inhoud van het manifest in de eigen orga-
nisatie te bespreken en terug te melden wat men ervan vindt. De publiciteit beperkt zich
tot vakbladen als Stedebouw en Ruimtelijke Ordening, Brabant Magazine. periodieken
van de vii f gemeenten en van het Brabantse bedrij fsleven. De leden van de NUBS-con-
tactgroep richten zich op informatierondes in de eigen gelederen.

Enkele dagen na het verschilnen van het manifest is er een presentatie over het mani-
fest voor de Provinciale Planologische Commissie en voor de afzonderlijke statenfracties,
waarbij achtergrondinformatie wordt verstrekt en vragen worden beantwoord. Ook wor-
den informatiebijeenkomsten gehouden voor verschillende sectoren van de provincie.
De directeur REW (nieuwe naam voor de voormalige dienst RNV) neemt de projectlei-
ders mee naar het het Directeurenberaad van de Nederlandse provincies om het Brabant
Manifest toe te lichten. Voor het eind van de maand beginnen verzoeken van externe
organisaties binnen te druppelen om meer informatie over het manifest.
Het provinciebestuur besluit de Nieuwjaarsbijeenkomst in het teken van het manifest te
plaatsen. De blauwe ondergrond met de 'sterrennevel' maakt deel uit van de aankleding
van de hal van het provinciehuis en de commissaris wijdt er zijn toespraak aan.
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7.3 Het flipperkastmodel

Het in de arena van de NUBS-contactgroep besproken communicatiemodel voor het
manifest, het zogenaamde 'flipperkastmodel', wordt niet overgenomen door de provin-
cie. Op advies van het management draagt het provinciebestuur de verantwoordelijkheid
voor de communicatie over aan de afdeling Communicatie. En deze besluit dat het flip-
perkastmodel een te hoog afbreukrisico heeft.

In het jlipperkastmodel' wordt de lancering van het Man(fest Brabant 2050 vergeleken met een

weggeschoten kogel in een jlipperkast.  De provincie en de gemeenten hebben de 'kogel' gegoten
en hem het maatschappelijk veld van Brabant ingeschoten. Door aanraking moeten daar de

lichyes gaan branden; de provincie en gemanten blijven op ajitand en zorgen slechts dat de
kogel in het veld blwi door middel van de ;flippers' aan de onderkant van defipperkast. Pas als
er in het maatschappel(ik veld gescoord wordt is het de taak van de bestuurders om de oogst te
bundelen en richting aan de tockomstplannen te gaan geven. De Brabanders zijn de geadres-

I30 seerden van het mangest; daarom moeten de bestuurders niet meteen het voortouw te nemen bg

de discussie. Het zou de indruk wekken dat de zaak al beklonken is en dat de inbreng van de
burgers maar eenfor,naliteit is. Dit zou ernstig ajbreuk doen aan het manijest als communi-
catiemiddel.

Er komt geen nieuw voorstel van de afdeling Communicatie. Wel wordt er een discussie
gestart op het interne computernet voor provinciemedewerkers over de Brabantse toe-
komst, maar die komt nauwelijks van de grond.

7.4 Projectbureau 2050

In januari I998 stemt GS in met het voorstel van de directeur REW om een stuurgroep
in het leven te roepen. Dertig mensen uit het Brabants maatschappelijk leven met een uit-
gebreid netwerk worden uitgenodigd om onder de naam Platform 2050 de motor voor de
discussie te vormen. Het platform krijgt tot taak het manifest te begeleiden en inititatie-
ven die eruit voortkomen op gang te helpen. Enkele leden van het platform vormen de
Stuurgroep. Het platform vormt de schakel tussen de Stuurgroep en maatschappelijke
organisaties. Het projectbureau 2050, een provinciaal bureau, faciliteert de initiatieven
van stuurgroep, platform en maatschappelijke organisaties. De Stuurgroep formuleert
geen eenduidig eindbeeld, men kijkt wel wat er gebeurt. "De provincietoren uit, de
gemeentehuizen uit, geen overheidsgeneuzel" is het motto van de eerste stuurgroepvoor-
zitter (Brabant, Provincie Magazine, 2000. p. 23)· Er wordt regelmatig samengewerkt met
Lokale Agenda 2I. bureau Ecotopia en de Centra voor Ontwikkelingssamenwerking.

Het projectbureau 2050 organiseert in twee jaar tijd ongeveer honderd bijeenkom-
sten. vaak in samenwerking met Lokale Agenda 2I. Regelmatig verschijnt de
Nieuwsbrief Brabant 2050, met daarin opgenomen de Brabant 2050 - Debatagenda, een
overzicht van de te voeren toekomstdebatten. Het Kinderrechtenfestival in het Land van
Ooit staat in het teken van het manifest, er ziin openbare publieke debatten met pro-
vincie- en gemeentebestuurders, discussie-avonden van politieke partijen, van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van architecten, van mensen in de zorgsector.
Er vinden 'Verrassende Ontmoetingen' plaats, bijeenkomsten waarbij hele verschillende
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doelgroepen aan elkaar worden gekoppeld. Dit concept houdt in dat er gestreefd wordt
naar onverwachte combinaties van mensen die elkaar in het reguliere leven nauwelijks
ontmoeten waardoor nieuwe ideeen en oplossingen gegenereerd kunnen worden.

Er wordt gen discussiebijeenkomst gehouden met sleutel/iguren uit het bedrii/Weven, waarbij ook
hun kinderen zlin uitgenodigd om over de toekomst van Brabant te discussieren. Daardoor spre-
ken ondememers niet alleen over bedrijventerreinen en snelwegen, maar ook over investeringen

in de zorg en het ondenvijs en het behoud van de sociale samenhang. In Oosterhout is de erger-

nis van ouderen over hangiongeren aanleiding an Verrassende Ontmoeting te organiseren tus-

sen jongeren en ouderen.  In Uden wordt cen Verrassende Ontmoeting 'Kleur bringt levin'
gehouden, gericht op een beter wederz(ids begrip tussen de plaatselijke bevolking en de allochto-
nen. Resultaat is onder mar de start van religieuze huiskamergesprekken en gebedsruimten bii
beddiven. In Tilburg is er een Verrassende Ontmoding over de relatie tussen stad in platteland.
Centraal thema  is de achteloosheid van de stedeling ten opzichte van het boerenbedrilf in de
regio. Daarna komen de plaatselilke politick en de boeren regelmatig bO' clkaar over de vloer en
praten verder.                                                                                                           I3I

In I999 is er een wekelijks radioprogramma van Omroep Brabant over onderwerpen uit
het manifest, ondersteund door informatie vanuit het projectbureau 2050. Aan thema's
als ruimtelijke ordening, onderwijs, cultuur worden elk drie uitzendingen besteed. De
rode draad hierin is vooruit- en terugkijken.

De oorspronkelijke uitgave van het Manifest Brabant 2050 bedroeg 6000 exempla-
ren, die naar van tevoren geselecteerde doelgroepen zijn verzonden. De vraag om mani-
festen is zo groot dat besloten wordt een, simpeler uitgevoerde en daardoor goedkopere,
herdruk te maken. Medio I999 Zijn hiervan II.000 exemplaren verspreid. Aan de geor-
ganiseerde bijeenkomsten hebben op I januari 2000 ongeveer 10.000 mensen deelge-
nomen.

Provinciale Staten debatteren op 3 juli I998 in het Evoluon in Eindhoven over het
manifest Brabant 2050 en het daaraan gekoppelde Duurzaamheidsfonds. Onder leiding
van Marcel van Dam wordt gediscussieerd over de thema's Veranderingen in mensen en
samenleving, Veranderingen in maatschappelijke bronnen en waarden en Veranderingen
in gebruik van het Brabantse grondgebied. De opzet is gebaseerd op de formule 'De ach-
terkant van het gelijk' en is verkennend van aard. "Door als statenleden met elkaar over
de toekomst te praten komt die toekomst als het ware dichterbij Daarmee krijgt die toe-
komst iets tastbaars in de dagelijkse besluitvorming van het Provincie Bestuur" schrijft de
commissaris in ziin uitnodiging (Houben, I998).Op de Nieuwjaarsbijeenkomst in janu-
ari 2000 nodigt de commissaris van de koningin een nieuwe doelgroep uit voor de toe-
komst van Brabant: een aantal in I999 geboren Brabandertjes en hun ouders. Ook op
deze bijeenkomst is Brabant 2050 prominent onderwerp van bespreking.

7.5 Ambassadeurs

Per I januari I998 is het projectleiderschap van het NUB S-project en het manifest beein-
digd voor de twee projectleiders. Door de commissaris worden de projectleiders
benoemd tot 'ambassadeurs van het manifest'. Dit houdt in dat, op verzoek van derden,
over het manifest informatie wordt verstrekt, gesprekken worden aangegaan en aan bij-
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eenkomsten wordt deelgenomen. Alleen al in I998 zijn ze daarvoor 78 maal op pad. Er
ziin discussies over het manifest bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM),
op de iaarvergadering van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, het IPO, het ministerie van Verkeer en Vervoer, een aantal
Brabantse Rotary- en Lionsclubs, Lokale Agenda 2I, Sociaal Economisch Overlegorgaan
Brabant (SEOB), Brabants-Zeeuwse Werkgevers (BZWL Provinciale Bibliotheekcentrale,
zowat alle Brabantse afdelingen van plattelandsorganisaties, vrouwenorganisaties enzo-
voorts. Op verzoek van een aantal gemeenten zijn er bijeenkomsten voor colleges en raad
om uit te leggen wat het manifest voor de gemeente kan betekenen. De gemeente Etten-
Leur nodigt de ambassadeurs uit voor een heidag met de burgemeester en wethouders
om over haar toekomst te praten; er volgt eenzelfde bijeenkomst met de ambtelijke top
en uiteindelijk met de 'beslissers' uit de gemeente.

De bijeenkomst is in de 'Watedabriek' in het buitengebied van Etten-Leur, waar op de boven-
verdieping de bjeenkomst met het College plaatsvind:. Na de kennismaking en de ko#ie vertel-

I32 len we hoe het man(fist tot stand is gekomen en welke bedoelingen de ondertekenaars ermee heb-

ben. De burgemeester licht toe waarom de gemeente Etten-Leur op dit moment strict:s over haar
eigen togkomst wil nadenken: de nieuwe rondweg rondom de gemeente zit eraan te komen,
zodat de kem nia langer wordt doorsneden door un vierbaansweg, hoe moet het nieuwe hart
er uitzien,  moet de gemeente  al  of niet  uitbreiden,  al  of nia aan  Breda  vastgroeien,  wat  mod

ze met de con#ictueuze situatie met de boeren in het buitengebied. Tijdens de lunch vragen we
ons afwaar we in hemelsnaam terecht z4n gekomen en hoe we dit dooie stelleje ooit in bewe-

ging, laat staan in vervoering, kunnen bringen. Na de lunch stellen we de wethouders voor eens

hun eigen 'dromen' over de toekomst van Etten-Leur te vertellen. En de wethouder waar we dat
het minst van hadden venvacht vertelt: "Ik ben bakker en ik heb er wel belang bq dat de geman-
te.flink wat woningen bouwt, want dan groeit mijn klantenkring. Maar als je me nu naar mijn
droom vraagt, dan moet ik toch denken aan de tijd dat ik ten kleinjongeje was. Met mijn vader

liep ik op een zomerochtend met de bidprocessie poor an goeie oogst mee. De zon scheen al,
maar het was nogfris, hit gras was nat van de dauw en er hing een nevel over de landererijen,
waarin koeien zonder poten dreven. Het enige geluid was het gemummel van de processie, het
.Buiten van de vogels en afen toe het loeien van een koe. Het was hed mooi in vredig en nu
bedenk ik me dat het toch wel ergjammer zou zijn als dat allemaal zou verdwilnen. Dus ik
weet eigenlilk niet zo zeker of Etten-Leur wel zo hard moet uitbreiden, want we raken er ook
wat  mee  kwijt."

In het vooriaar van 1998 is er een uitnodiging van de Lionsclub afdeling Eindhoven. Vijf
Lionsclubs uit de regio Eindhoven (Wodancella, Nuenen, Best Oirschot, Son en Breugel
en Welschap) voelen zich na alle publiciteit over het manifest 'geinspireerd om over het
rapport een discussie op gang te brengen. uitmondend in een eindrapport dat aan
belanghebbenden zou worden aangeboden" (The Lion, I999). Er volgt een brede dis-
cussie in eigen gelederen, uitmondend in negen stellingen die in april I999 aan de
stuurgroep Brabant 2050 worden aangeboden. De Nationale Commissie voor interna-
tionale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) neemt de stellingen van de
Lionsclubs op in het programma voor haar manifestatie in december I999 in
Amsterdam, Arnhem, Groningen en Rotterdam. Tijdens vier bijeenkomsten worden toe-
komstige milieutechnische ontwikkelingen onder de aandacht gebracht van het grote
publiek om zo een kader te vormen voor debatten en ontmoetingen. Ook geeft de
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Lionsclub opdracht aan een kunstenaar een 'tafel voor Brabant' te ontwerpen, een tafel
met een blad in de vorm van de provincie Noord-Brabant, waaraan debatten over de toe-
komst van de provincie gevoerd kunnen worden.

Datzelfde voorjaar is er een uitnodiging van de Stichting De Gestelse Pomp. Deze
stichting, opgericht in I987 tijdens het Carnaval, leek aanvankelijk een grap. maar heeft
wel degelijk dieper liggende gedachten. De dorpspomp van de gemeente St.
Michielsgestel was in I936 uit het dorpsbeeld verdwenen en de stichting wilde de pomp
in ere herstellen. Het achterliggende idee was de dorpskern weer een "kloppend hart te
geven door stromend water (en bier)". Door de gemeenteliike herindeling is de gemeen-
schapszin enigszins aangetast en de stichting wil terugkeren naar de 'roots' van de
dorpskom van St. Michielsgestel door "het oprichten, instandhouden en beheren van de
pomp. het organiseren van activiteiten ten behoeve van de gemeenschap St.
Michielsgestel en het verwerven van financiele middelen om de juistgenoemde doelstel-
lingen en eventuele andere "goede doelen" te kunnen realiseren" (Stichting de Gestelse

Pomp, I998)
I33

Er volgt een aantal boeenkomsten waarbj, op basis van het gedachtengoed van het Brabant
Mangest, geprobeerd wordt lijnen naar de toekomst uit te zetten en daarbij de eigenheid van
het dorp in ere te houden, verrassende ideein te bedenken, iets uit te lokken dat de inwoners het
gevoel kan geven ergens bij te horen, ergens trots op te mogen z(in. De Gestelse Pomp wil bg dit

initiatiefde politiek en Gestelse verenigingen op cultureel en maatschappellk gebied betrekken.
Er borrelen veel ideetn op, van egn eigen Gestels web tot ten Brabantse Universiteit die Un dag

perjaar in St. Michielsgestel staat en een virtuele wandeling door het oude Romeinse Gestel.

Er vindt een bijeenkomst plaats in het ontmoetingscentrum, waarbij naast een van de
ondertekenaars van het Manifest ook de gemeenteraad en de bevolking is uitgenodigd
om over de toekomst te debatteren. "Door de herindeling zijn we als dorp Gestel min of
meer veroordeeld tot een relatie met Berlicum, dat toch aan de andere kant van het
kanaal ligt. Hoe kunnen we die relatie in de toekomst nou vormgeven? Daarover moeten
we discussieeren" (Rosier, I998). Deze bijeenkomst is de opmaat voor een lange reeks
van discussies.

7.6 Terug naar de provinciale arena

Binnen het provinciehuis wordt minder over het manifest gesproken dan daarbuiten. De
bestuurders richten hun activiteiten met betrekking tot het manifest vooral naar buiten
en bemoeien zich weinig met wat er binnen het provinciale apparaat mee gebeurt. Het
management, de aangewezen personen om het manifest intern onder de aandacht te
brengen, willen eigenlijk snel van het manifest af. Voorstellen van de ambassadeurs en
de projectleider van Bureau 2050 om intern iets met het manifest te doen worden niet
ondersteund. Een door de afdeling Communicatie opgezette interne discussie over het
manifest via het computernetwerk komt niet van de grond. Ook de voorbereidingen voor
de oprichting van een index-instituut worden door het management opgehouden.

Toch is hier en daar ruimte om iets te doen met het gedachtengoed van het manifest.
De voorbereidingen voor het nieuwe streekplan zijn begonnen en de externe communi-
catie van het NUBS-project heeft tot inspiratie geleid. Binnen het provinciehuis is aan-
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dacht voor een andere visie op de rol van de provincie en dat leidt tot hernieuwde vragen
over het sturen van dit soort processen. Dit leidt ertoe dat het streekplanproces gestart
wordt met een uitgebreide informatieronde met bestuurders, instellingen, burgers,
bedrijven, landbouworganisaties etc. om te inventariseren hoe de Brabanders zelf over
de toekomst denken. 'Het materiaal uit de eerste analyse-fase van het interactieve proces
en uit eerdere projecten als 'Brabant Manifest' en 'Ontwerpen aan Brabant 2050'. ziin

een belangrijke inspiratiebron geweest bij de opstelling van de debalvisie 'Brabant
Contrastriik'.

"
(Provincie Noord-Brabant, I999). Het Brabant Manifest en Ontwerpen

aan Brabant geven een ruimteliike visie op de toekomst van Brabant. In het Brabant-
brede debat. dat in de eerste maanden van 2000 iS gevoerd, heeft deze visie centraal
gestaan.  Niet als dictaat of beleidsnota, maar als debatstuk.  Over de ideeen, de kansen
voor de toekomst. maar ook over de vragen die de visie oproept is in brede kring gedis-
cussieerd.

"Streekplan en ontwikkelingsprogramma zijn het resultaat van het project 'Over ruimte
134 Gesproken'. gen project waaraan  wij  in de periode   1998-2002  op  interactieve wilze hebben

samengewerkt met onze partners. De toekomst is namelijk niet alleen zaak van de provinciale
overheid, maar van elke Brabander die gee# om zichze(f: zijn omgeving en ten van de meest

dynamische provincies van Nedertand. Samen motten we er voor zorgen dat ook de komende

generaties kunnen genieten van een contrastrO'k Brabant, waarin de perschillende kwaliteiten
met dkaar in evenwicht zijn: Brabant in balans. Met dit streekplan en ontwikkelingsprogram-
ina hopen we hiervoor een stevige basis te bieden" (Provinciale Staten van Noord-Brabant,
2002).

Parallel aan het streekplan, waarin de aandacht vooral gericht is op het gebruik van de
ruimte en de ordenende principes als groene hoofdstructuur, water, natuur en landschap
etc., wordt op initiatief van Hans Broess. stedenbouwkundige en een van de twee pro-
jectleiders van het Manifest, een project gestart dat aandacht geeft aan het ruimtelijk ont-
werp. Uitgangspunt is dat het stedenbouwkundig ontwerp integratie tot stand kan bren-
gen en vernieuwing toevoegt. Het ruimtelijk inzicht van de architecten kan van het
streekplan een samenhangend geheel maken, een belangrijke bijdrage aan de totstand-
koming van een streekplan waar nog nooit eerder belang aan is gehecht. "Als we niet

achter de feiten aan willen blijven lopen. als de toekomst meer is dan het opgeloste
heden, dan biedt Ontwerpen aan Brabant 2050 een methode om door middel van back-
casting, terugontwerpen vanuit 2050, aan te sluiten bii de actualiteit. Ontwerpen aan
Brabant 2050 is een nieuwe wijze van denken over de toekomst, met veel fantasie. maar
ook met een reflex naar het heden. We vertalen het toekomstbeeld naar het nu en bekij-
ken welke eerste stap we moeten doen", aldus gedeputeerde van Geel, opdrachtgever van
het project (Provincie Noord-Brabant. 2000).

Vier  teams   van architecten kr(jgen de opdracht: Laat concreet  zien hoe 'schoon   en   mooi'
Brabant er uit ziet in 2050, en ga daarbij uit van een verdubbeling van het huidige bebouwde

oppervlak van steden en dorpen, meer verkeer, meer natuur en ten duurzame landbouw op
basis van 35% minder grondopperviak. De vier teams Uos Cuilpers in Rob Krier, Annette
Marx, Bert Dirrix en Marius van den Wildenberg, Dirk Sijmons van H+N+S en Winy Maas
van MVRDV) maken een totaal-visit en een tot op detail uitgewerkte topograjische kaart van
gen klein stukie Brabant dat Gedepukerde Staten hebben aangewezen. Het eindproduct is een
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tweetal prachtige boekwerken, '2050', het ene in rood, het andere in groen, waarin de produc-
ten van de vier teams z(in opgenomen: de Historische Stad, de Zandstad, de Complete Stad en
de Brabantstad. Rood verwijst naar de aanname van verdubbeling van de bebouwing die
Brabant in 2050 te wachten staat, groen naar de prominente rol die de architecten toekennen
aan de kwaliteit van het buitengebied.

Van de projecten die aan het manifest gekoppeld zijn, de 'manifeste projecten' en waar-
in de provincie een belangrijke rol speelde, zijn er twee voortvarend binnen de provincie
opgepakt. Het project Vitaal Grijs, gericht op het ondersteunen van ouderen met allerlei
hulpmiddelen, zodat ze zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen,
wordt sterk gestimuleerd door de gedeputeerde Zorg, Lambert van Nistelrooy. Er wordt
een breed extern netwerk opgezet waarin, naast zorginstellingen, ook het bedrijfsleven
(o.a. Philips) participeert. lets minder snel is de start van het indexinstituut. Binnen de
provincie komt de besluitvorming moeizaam tot stand, enerzijds door de scepsis van de

directeur REW, die zich bil zo'n instituut niet veel kan voorstellen, anderzijds doordat
enkele GS-leden huiverig zijn voor de aanslag op het provinciale budget. In september I35

I999 tekenen dan toch de besturen van provincie, TUE, KUB, PON en ETIN Adviseurs
een overeenkomst voor de start van Telos, een onafhankelijke denktank voor Brabant,
gericht op het ontwikkelen van innovatieve concepten en methoden en het verzamelen
en verspreiden van kennis. Het is de concretisering van het indexinstituut uit 'Een
Schitterend Vergezicht', dat in de NUBS-fase als wensbeeld werd gepresenteerd. Telos
richt zich niet enkel op data-verzameling en statistieken, maar ook op ervaringskennis
uit de samenleving.

"Weten is niet alleen maar meten. We kunnen niet alleen aan de hand van objectieve cirs en
waardevrje wetenschappelijke kennis bepalen hoe duu,zaam Brabant zich ontwikkelt.
Daarvoor is ook de inbreng nodig vanuit de samenleving (....) Tdos is een unick initiatiefvan
de provincie Noord-Brabant. Toch z(in we er niet allereerst voor het provinciaal bestuur, maar
voor de Brabantse samenleving, niet van de provincie, maar voor de provincie. Het kompas voor
Brabant" (Beckers, 2001)

7.7 Manifestatie Brabant 2050 - Dichter bij de toekomst

Op 28 januari 2000 vindt in het Land van Ooit de manifestatie 'Brabant 2050 - Dichter
bij de toekomst' plaats, waarin de balans wordt opgemaakt van twee jaar brede discussie
over de toekomst van Brabant. Deelnemers zijn betrokkenen van allerlei groeperingen
die iets met het manifest van doen hebben gehad in de afgelopen jaren: ondertekenaars,
doelgroepen, bestuurders, vertegenwoordigers van het bedrij fsleven, scholieren, mensen
uit de gezondheidszorg etc. Vooraf heeft het college van Gedeputeerde Staten er al voor

gepleit om het accent van de bijeenkomst niet te leggen op stoppen, maar juist op door-
gaan van het duurzaamheidsdenken. Tijdens de bijeenkomst worden de conclusies van
Stuurgroep Brabant 2050 over het proces van de voorgaande twee jaar gepresenteerd:

-   Het Manifest Brabant 2050 is geland. Er is breed en veel gediscussieerd. De ondertekenaars
kunnen tevreden zijn. Brabant op Tajel was de oproep, nou: Brabant he€/1 aan tajd gez6-

tin en stevig gediscussieerd.  Het mangcst he€fi dus aan zijn doel beantwoord.
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-   Die ervaring is uniek. Het laat zien, dat alsje visies op tafel legt in de nodige stimulans en
prikkeling ge€li en er tild in steekt, dat heel veel mensen willen meepraten en mee willen
doen. Dat is an nieuwe vorm van overheidscommunicatie, waar we in de 21£ eeuw veel en
vaak gebruik van moeten maken.

- Inhoudelijk duurzaamheid is enerzijds ten vaag begrip, anderzjds spreekt het mensen aan.
leder met een eigen invalshoek, maar dat maakt het net interessant.

-    Inhoudelijk: toekomstverkenningen starten vaak vanuit deji'sieke inji·astruauur, de ruim-
telqke ordening; bq duurzaamheid denken we in terste instantie aan economie en ecologie.

De ervaringen van de afgelopen tweejaar hebben duidelok gemaakt, dat we daarbij de socia-
le dimensie over het hoofd zien. We moeten nu aBpreken: als tue het in de toekomst over

duurzaamheid hebben, dan k(iken we niet alleen naar milieu en economic, maar ook naar
de sociale aspecten. En dat is een opgave, want daar is nog een wereld te winnen.

-   De 'verrassende ontmoetingen' waren niet alleen leuk gepraat, niet 'soft: Want wanneer we
het hebben over gen duurzame toekomst, en we naar economic-geologic-sociale aspecten kij-
ken en vervolgens over concrete zaken praten (bouwen, wonen, bedrijven, school) dan is het

136 absoluut noodzakelijk dat we uit onze kokers en uit onze eigen kring komen, een open oor
en open houding blijven houden. De netwerksamenleving van de zie eeuw vereist een ont-
kokerde aanpak. ook van overheden. Dat is geen soR gedoe, dat is keiharde noodzaak (Van
Embergen, 2000)

Op basis van deze conclusies wil de stuurgroep dan ook doorgaan met het toekomst-
denken en doet daarvoor enkele voorstellen:

-  Telos zet het maatschappeliik debat over duurzaamheid voort en zorgt voor de nodi-
ge strategische informatie hiervoor.

- De Proclamatie Brabantse burgemeesters. Nagenoeg alle burgemeesters hebben,
samen met de commissaris van de koningin, verklaard zich in de komende periode
te zullen inspannen voor duurzaamheidsinitiatieven binnen hun gemeente/provin-
cie. Als eerste is het project 'Bomen over de toekomst'. een initiatief van o.a. het
Brabants Landschap, gestart.

- Nieuwe Bouwpakketten. De manifeste projecten, die bij de presentatie van het mani-
fest van start gingen, worden aangevuld met projectvoorstellen en -ideeen op basis
van de discussies van de afgelopen twee jaar.

- Het Ontwikkelingsfonds Brabant 2050, bedoeld voor majeure toekomstprojecten,
moet ook open staan voor kleinere initiatieven die op lokaal en regionaal een groot
'toekomstgehalte' hebben.

-   Het proces 'Brabant 2050 - Dichter bii de toekomst' heeft zichzelf bewezen en moet
worden voortgezet (Van Eenbergen. 2000).

De stuurgroep spreekt in de richting van de provinciebestuurders de uitdrukkelijke wens uit om
door te gaan. De ondertekenaars van het manifest en de commissaris hebben het mangest des-
tijds uitdrukkelijk aan de Brabanders aangeboden. Allerlei organisaties, het bedr(#sleven en het
merendeel van de Brabantse burgemeesters hebben de boodschap serieus genomen en hebben
initiatieven op het terrein van duurzaamheid ontwikkeld. Deze mensen mag de provincie niet
in de kou laten staan.
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In een eerste discussie in GS wordt duidelijk dat men het accent voor de derde fase
Brabant 2050 wil leggen op het concretiseren van projecten en minder op fantasie. Men
wil graag projecten ontwikkelen en uitvoeren. Deze projecten dienen qua draagwijdte en
uitstraling te passen bij het manifest en kunnen worden (mede)gefinancierd uit het
Ontwikkelingsfonds Brabant 2050. Dit fonds is door Provinciale Staten in het leven
geroepen voor grote. majeure projecten die trendbreuken in gang zetten. Het woord
majeur refereert enerzijds aan betrokken geldsommen, anderzijds aan het unieke van de
betrokken projecten: projecten die van doorslaggevend belang zijn voor duurzaamheid
op een bepaald onderwerp of thema en die zonder provinciale inspanning niet van de
grond kunnen komen. Aan Kolpron Consultants wordt een opdracht verstrekt voor het
opstellen van een overzicht en stand van zaken van de lopende manifeste projecten. Deze
bestaan uit drie categorieen: vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit, technologie en kennis en
bereikbaarheid. Vijftien projecten, getrokken door 66n van de vijf grote steden of de pro-
vincie en met betrokkenheid van derden, worden tegen het licht gehouden. In het eind-
rapport wordt geconcludeerd dat het Manifest Brabant 2050 een duidelijke doorwerking
heeft gehad, er zijn vernieuwende projecten ontstaan gericht op duurzaamheid. Toch I37

wordt er nog te weinig met het manifest gedaan. De provincie moet een grotere rol spe-
len, met name de communicatie naar buiten toe is te beperkt. Ook zijn er nog weinig
projecten die gericht zijn op duurzame landbouw en ontwikkeling/behoud van het land-
schap. De provincie moet zich volgens Kolpron bezinnen wat ze verder met het manifest
en de projecten wil bereiken en wat de criteria daarbij zijn. De projecten ziin divers en
daarom moeilijk met elkaar vergelijkbaar. Het soort steun dat projecten nodig heeft
varieert van subsidies tot bestuurlijke stimulans en inhoudelijke ondersteuning. Het is
vooral van belang om in de initiatieffase van projecten te faciliteren en te ondersteunen
met financiele middelen dan wel het positief waarderen en helpen bij het profileren van
projecten. Voor het opzetten hiervan vindt Kolpron een loket bij de provincie van groot
belang. (Kolpron Consultants, I999).

De voorstellen en aanbevelingen van de stuurgroep en van Kolpron worden aan GS
voorgelegd, waarbij ook gewezen wordt op de winst voor de provincie zelf. Het proces nu
stoppen zou, volgens het rapport van Kolpron, binnen de provincie en bij veel externen
een kater opleveren. Daarnaast zijn veel ogen, ook buiten de provincie, op Brabant
gericht: " Niet alleen in de regio, maar ook in Den Haag en andere provincies heeft
Brabant 2050 aandacht gekregen en hoge ogen gegooid of nieuwsgierigheid opgewekt.
Tegelijkertiid is in Brabant, met directe communicatievormen met burgers in met het
persbeleid, nieuwe ervaring opgedaan" (Van Eenbergen. 2000). Het besluitvormings-
proces over het vervolg verloopt erg traag. Er zijn besprekingen met Wouter van Dieren
en de commissaris, met van Dieren en van Geel, met van Dieren en Langerwer£ de
nieuwe adjunct-griffier. De adjunct-griffier neemt de leiding over het vervolgproces. Er
volgen bijeenkomsten met provinciale medewerkers van het manifest en het projectbu-
reau, gesprekken met stuurgroepleden, ondertekenaars van het manifest, auteurs van
Brabant Ongemonteerd. met IMSA (Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse), met het
management van de ambtelijke organisatie. Er worden notities gemaakt, adviezen gege-
ven. suggesties gedaan, maar wat de ene dag een goed idee is blijkt de volgende dag toch
problematisch. Na de zomer van 2000 wordt uiteindelijk besloten het manifest en het
duurzaamheidsdenken onder te brengen in de lijnorganisatie, bij het bureau
Milieubeleid en -Planning. Het bureauhoofd is bekend met het manifest door de projec-
ten met een milieucomponent. Het manifest is een aansprekend product en nu niemand
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kennelijk staat te trappelen om het voortzetten van de uitgangspunten ervan binnen te
halen is het bureauhoofd Milieubeleid zeer geinteresseerd en alert. Zonder problemen
wordt het 'manifest-denken' in het bureau ondergebracht. Er wordt een opdracht vers-
trekt aan IMSA om de projecten die er tot op dat moment zijn. tegen het licht te houden
en te kijken waar eventuele gaten zitten. Ook wordt bekeken welke kansrijke projecten
nog niet aan bod zijn gekomen. In juni 200I komt het rapport van IMSA in GS; deze
besluiten om zes thema's, samen met externe partijen, verder uit te werken. Het bureau
Milieubeleid en -Projecten neemt hierin het voortouw. de thema's worden gepreciseerd
en er worden project-opdrachten verstrekt.

7.8 Kernteam Brabant 2050

Het bureau Milieubeleid en -Planning roept het kernteam Brabant 2050 in het leven, een
vervolg op het projectbureau 2050. Het kernteam vormt de paraplu voor een aantal acti-

I38          viteiten:

-  Brabant Elan. Bij de slotmanifestatie in het Land van Ooit heeft Pieter van Geel aan-
gegeven dat Brabant 2050 verder moet en dat na het denken nu het doen aan de beurt
is. Er moeten innovatieve projecten komen, die experimenteel ziin, en soms risicovol,
maar de financiele middelen zijn er en de bestuurlijke ambities ook. Brabant Elan
moet de kweekvijver ziin. Er starten zes projecten:

1.    Wonen in Brabant, partners: Croonen Adviseurs. Afieling RO provincie N-Brabant, DHV;
2.   Duurzaamheidsbank, partners: KUB (nu  Universiteit van Tilburg). Ajiteling SEZ provin-

cie Noord-Brabant, TME;
3.   Land van Later, partners: Telos, Afdeling Communicatie provincie Noord-Brabant, Tinker

imagineers;
4.  Landbouw en voeden, partners: HAS Den Bosch, Ajdeling RLG provincie Noord-Brabant,

CLM;
5. Samentiving m Infbrmele zorg, partners: PRNMZ. Afdeling Zorg provincie Noord-

Brabant, PON;
6. Integratie Sociaal Culturele aspeaen, partners: FNV regio zuid-oost, /Vileling S BL P pro.

vincie Noord-Brabant. IVA Tilburg.

De projectleiders z(in extemen die namens de provincie opdrachtgever ziin en bek(iken ofhet uit-
eindeli,ike project zich ontwikkelt zoals het mod. Daarnaast zijn er medewerkers van de provin-
cie die toezien op de koppeling met Brabant Elan en met het bestaande provinciale beleid. Ook
ziln er sleute  iguren uit het maatschappelijk leven benoemd tot ambassadeur, zij leggen accen-
ten bq bepaalde thema's en zorgen voor de 'voeding' naar het college van GS. Hit Kemteam
Brabant 2050. gekoppeld aan het bureau Militubeleid en -Projecten, ondersteunt de profecten
met kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling (provincie Noord-Brabant, 2001)
-  Telos, het Brabants centrum voor duurzaamheidsvraagstukken, komt voort uit het

manifest. Het is een netwerkorganisatie van de Katholieke Universiteit Brabant
(KUB, tegenwoordig Universiteit van Tilburg UVT), de Technische Universiteit
Eindhoven (TUE), het Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON). de Stichting
ETIN Adviseurs en de provincie Noord-Brabant. Telos vertaalt ontwikkelingen in de
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maatschappij naar indicatoren en verkenners voor duurzaamheid. Een jaarlijks geac-
tualiseerde duurzaamheidsbalans is een van de produkten van Telos.

- Leren Voor een Duurzame Samenleving, een initiatief van rijk, provincies en
gemeenten, bedoeld om initiatieven uit de samenleving te realiseren. De provincie
stelt aan maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en onderwijs jaarlijks ff
450.000 beschikbaar om duurzaamheidsprojecten te realiseren.

- Strategische agenda Milieu, Economie en Ruimte, een bindende convenant tussen de

provinde, het Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant (SEOB) en de Brabantse
Milieufederatie, met als doel een alliantie voor een duurzame economische ontwik-
keling van Brabant. Elk jaar bespreken de partners de resultaten en voorstellen en
worden er nieuwe thema's opgevoerd.

- Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO), een platform voor lokale en provinciale
bestuurders en milieu-ambtenaren voor gedachtenwisseling over actuele thema's als
duurzame bedrijventerreinen, stedelijke ontwikkeling, actief bodembeheer en ener-
gie.

I39

7.9 Telos

Telos, het Brabants Centrum voor Duurzaamheidsvraagstukken. wordt in september
I999 opgericht. In Een Schitterend Vergezicht, een van de toekomstbeelden van het
NUBS-proces,  Zijn 2I initiatieven geformuleerd  voor  de  2Ie  eeuw. Het eerste initiatief
was het Millenniumkapitaal:

"Voor de regio wordt ten millenniumkapitaal vastgesteld: de nulliin of (index) ioo-lijn van het
jaar 2000 aan de hand waarvan we voortaan iederjaar meten Ofde regio erop vooruit ofach-
teruit gaat. Deze liin is gemaakt voor natuurtifk, sociaal, menseljk en door de mens gemaakt
kapitaal" (IMSA, 1995)·
Initiati€f# is het oprichten van ten Index-instituut. "Er komt een regionaal index-instituut, een
samenwerkingsverband tussen de provincie, gemanten en de universiteiten, alwaar men de
indicatoren voor initiatief 1 ontwikkelt en bil'houdt.  De opmaat voor deze indicatoren wordt

gevonden  in  ondermeer de Human Development Index  (UNDP),  de  Index for Sustainable
Economic  Welfare  (ISEW)  en de Jacksonville-indicatoren  (IMSA,  1995)

Telos is in feite de vertaling van dit index-instituut. De eerste opdracht is het ontwikke-
len van een conceptueel kader voor duurzaamheid en een methode om duurzaamheid in
beeld te brengen en te monitoren. Op 28 juni 200I wordt voor een groot publiek de eer-
ste duurzaamheidsbalans van Noord-Brabant gepresenteerd in het Noordbrabants
Museum in 's-Hertogenbosch.

"Deze Duurzaamheidsbalans 2001 is de eerste stap op het pad naar duur·zaamheid dat
Brabant is ingeslagen. We hebben geprobierd in kaart te brengen hoe groot de kapitalen en voor-
raden z(in, waarmet Brabant het nieuwe millennium ingaat. In de komende jaren kan met
behulp van de door Telos ontwikkelde methode worden nagegaan ofen in welke mate Brabant
zich in duurzame richting ontwikkelt. Het is als het ware gen alarmsysteem, dat zichtbaar
maakt, waar veranderingen noodzakel k zqn. Belangrijk is het dan ook om daadwerkel(ik actie
te ondernemen" (Beckers, 2001).



Bestuurskunst als 'blik'opener?

In de eerste duurzaamheidsbalans wordt verduidelijkt welke de kapitalen van Noord-
Brabant zijn, wat duurzame ontwikkeling inhoudt. hoe het millenniumkapitaal kan wor-
den vastgesteld en op welke manier veranderingen daarin in beeld kunnen worden
gebracht. Gelijktijdig is een wetenschappelijke verantwoording uitgebracht waarin ver-
duidelijkt wordt hoe Telos te werk is gegaan.

7.10 Besluit

De presentatie van de duurzaamheidsbalans is het eindpunt van deze ronde. Het mani-
fest en het duurzaamheidsdenken hebben zich een plek weten te veroveren in het pro-
vinciehuis en in Brabant, ze zijn "gewoon geworden". De communicatie over het mani-
fest is anders verlopen dan vooraf de bedoeling was. Ook in deze ronde is veel 'ad
random' gewerkt, zonder vooraf bedachte strategie en duidelijk einddoel.  Dat het com-
municatieproces niet die ondersteuning heeft gekregen die de betrokkenen gehoopt had-

I40 den is het gevolg van de strijd in de provinciale arena. Aan het einde van de derde ronde
waren de bestuurders voldaan over het feit dat het manifest was verschenen en dat er
aansprekende projecten tot stand waren gekomen. In het maatschappelijk veld en in de
pers werd waardering uitgesproken voor de durf en de creativiteit van de Brabantse
bestuurders. De buit was binnen en de aandacht werd weer gericht op andere zaken.
Proiecten die binnen een bepaalde portefeuille pasten, zoals bijvoorbeeld Vitaal Grijs,
werden voortvarend opgepakt door de betreffende gedeputeerde, maar sector-overstij-
gende projecten als het Indexinstituut waren niet van eun gedeputeerde speciaal en kre-
gen minder steun. Pieter van Geel, samen met de commissaris de motor van het NUBS-
project en het manifest, richtte ziin aandacht in toenemende mate op het nieuwe
streekplan. De reconstructie landelijke gebieden was daarin een belangrijk aandachtsge-
bied dat ook om een hele nieuwe aanpak vroeg. Daarmee had hii een nieuw 'speeltje'.
Binnen het provinciebestuur was de commissaris de enige bij wie het toekomstdenken
prominent op de agenda bleef. Hij speelde een belangrijke rol in het bij elkaar brengen
van de stuurgroep en het platform, bracht het onderwerp prominent in beeld bii zijn
nieuwjaarsbijeenkomsten en in gesprekken met de pers. Het management wierp zich op
als 'sparring partner', maar had eigenlijk andere ideeen over het duurzaamheidsdenken.
In de derde ronde hadden de commissaris en van Geel hen overvleugeld wat betreft de
zeggenschap over het manifest. Het management zag het hele toekomstdenken het liefst
uit het provinciehuis verdwijnen omdat de daarin gehanteerde werkwijze, met zoveel
externen die ook wat willen. niet past in hun opvatting over een hierarchische liinorga-
nisatie. Het advies aan de commissaris om een externe stuurgroep in het leven te roepen
past in deze lijn. Aanvankelijk presenteerde het management ook een voorstel om het
Projectbureau 2050 door externen te laten bemensen, maar dit werd door GS anders
beslist en zo bleef het binnen het provinciehuis.  In het Indexinstituut zag het manage-
ment niets; GS-dossiers hierover werden herhaaldelijk tegengehouden. Toen Lubbers
aan de Universiteit van Tilburg Globus in het leven wilde roepen en hij, als onderteke-
naar van het manifest, het Indexinstituut daaronder wilde hangen werd de commissaris
alert. Zonder G S-dossier zegde de commissaris de provinciale medewerking toe aan een
Indexinstituut. Er kwam alsnog een GS-dossier met een plan van aanpak. dat werd goed-
gekeurd en er kwam geld voor de opstart. De projectleiders, die samen met de universi-
teit het plan van aanpak hadden uitgewerkt. werden eruit geschreven.
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De 'kogel' van het manifest heeft desondanks toch in de maatschappelijke flipperkast de
lichtjes laten branden, weliswaar meer zoals het Diorama in de Efteling dan op indus-
triegebied Moerdijk. en de provincie is, vooruitgeduwd door veel actieve externen maar
zeker ook door het provinciebestuur onder leiding van de commissaris, op de ingeslagen
weg verdergegaan.
Het project Brabant 2050 loopt nog steeds door, Brabant 2050 vormt een belangrilk aan-
dachtspunt in het bestuursaccoord voor de huidige zittingsperiode van GS en duur-
zaamheid is de basis van het nieuwe streekplan; GS-leden zijn rechtstreeks bij verschil-
lende projecten betrokken. Het kernteam Brabant 2050 is actiefen Telos heeft inmiddels
de tweede duurzaamheidsbalans voor Noord-Brabant gepresenteerd.

"...Want deze tweede balans maakt het mogelilk om een vergelijk te maken met de eersk publi-
catie in hetjaar 2001. Hoe staat het er met Brabant voor? Waar is de bqstelling van het beleid

nodig en waar niet? Ik ben verheugd dat Provinciale Staten deze vernituwende onorthodoxe
weg ziin ingeslagen./" (Houben, F. in Telos 2002j

I4I

Ook in andere provincies wordt de Telosmethode momenteel ontwikkeld. Het fantase-
ren over de Brabantse toekomst heeft binnen en buiten de provincie beweging gebracht
en aandacht getrokken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
heeft de Stuurgroep Toekomstonderzoek en Omgevingsbeleid opdracht gegeven zes toe-
komstverkenningen te analyseren, waarvan Brabant 2050 er 66n is. Bij de presentatie
van het eerste werkdocument. tijdens een conferentie op 24 maart 2000, wordt tijdens
het plenaire debat aan Teisman de vraag gesteld "of het maatschappelijk debat een
belangrijke rol speelt in het op gang brengen van innovatie door beleidsmakers, en ofdit
het vervlechten van 'willen', 'weten' en 'kunnen' is. Teisman antwoordt dat een verken-
ning bijna nooit ingezet wordt omdat beleidsmakers of politici niet 'weten', maar bijna
altiid omdat partijen iets 'willen'. "Dat 'willen' moet verbeterd worden met behulp van
de verkenning. Ook worden verkenningen ingezet omdat partijen iets willen 'kunnen' en
dat 'kunnen' ook willen 'verbeteren'. Een groot deel van de verkenningen wordt ingezet
omdat iedereen 'weet'. maar wel allemaal een stukje. Met de verkenning worden de stuk-
jes bij elkaar gebracht. Het interessante van het maatschappelijk debat is dat burgers de
beste experts ziin in het meer ontkokerd denken, ze denken misschien wel lokaal
beperkt, maar in dat opzicht is er een belangrijke bron van kennis, van 'weten' bil ieder-
een. Dit zou impliceren dat elke ambtelijke organisatie en elke bestuurder, om zelfbeter
te kunnen 'willen'. juist ook die partijen in het debat zou willen hebben. Zodat niet
wederom een hele sterke ingroup van beleidsmakers en bestuurders de eigen waarden
herbevestigt." (Stuurgroep Toekomstonderzoek en Strategisch Omgevingsbeleid. 2000.
p. I38).



Bestuurskunst als 'blik'opener?

I42



8 Opbrengsten van het proces

8.i Opbrengsten van het NUBS-proces I43

Bij de evaluatie van een proces wordt er beoordeeld of de gedane investeringen in mens-
kracht en middelen geleid hebben tot de gewenste oplossingen. Opbrengsten van een
proces kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld. Argyris en Schdn (I978)
gebruiken hiervoor het leervermogen van een van een organisatie. Zij hanteren begrip-
pen als single-loop learning, double-loop learning en deutero-learning. Tops en
Weterings (I998) beoordeelden de resultaten van hun onderzoek op basis van de mate
waarin 'bindende kracht' gegenereerd kan worden. Aan de hand daarvan formuleerden
ze lessen en ervaringsregels op drie niveaus. Van Hout, van Stipdonk en Frissen (200I)
onderscheidden drie 'ordes' van leren, gebaseerd op het opdoen van kennis en ervaring,
de normen die daaraan ten grondslag liggen en de implementatie van het lerend vermo-
gen in een organisatie. Om de opbrengsten van het NUBS-proces te beoordelen zijn
bovengenoemde beoordelingsmethoden moeilijk toe te passen. De door Weterings en
Tops (I998) en Zouridis (2003) gebruikte methode is geschikter. Deze zal daarom
gebruikt worden voor de reflectie op het NUBS-proces. Een beschriiving van deze metho-
de is terug te vinden in het theoretisch hoofdstuk. Toch wordt op een bepaald punt van
deze methode afgeweken: Weterings, Tops en Zouridis spreken van effecten terwijl in
de context van dit onderzoek gesproken zal worden over opbrengsten. Effecten passen in
een causaliteitsleer; zo heb ik echter niet naar dit onderzoek gekeken. Daarom neem ik
de vrijheid om in dit verband over opbrengsten te spreken en de door hen gehanteerde
indeling in effecten van de Ie, 2e en 3e orde voor het NUBS-proces om te dopen tot Ie,
2e en 3e orde opbrengsten.

De opbrensten van het proces zijn ingedeeld in opbrengsten van de Ie, 2e en je orde.
Hierdoor wordt zichtbaar in welke categorieen het aantal opbrengsten toeneemt naar-
mate het proces vordert; er zijn inhoudelijke, relationele en leeropbrengsten. Dat is ook
een conditio sine qua non in dit proces: niet alleen inhoud, maar juist ook verbetering
van de relatie is van belang. Het illustreert ook het verschil met een functionele benade-
ring, waarbij de inhoud voorop staat. Bij een culturele benadering gaat het om transpa-
rantie, inhoudeliike voortgang en relatieverbetering.

Omdat de problematiek in de afzonderliike rondes verschillend was en ze daardoor
een verschillend verloop hadden, wordt elke ronde afzonderlijk beoordeeld.
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8.2 Rondel: Gezinstherapie voor steden

Het probleem waar de provincie Noord-Brabant begin 1993 mee worstelde was, dat in
opdracht van het rijk het zuidelijk deel van de Stedenring Centraal Nederland vorm gege-
ven moest worden. Hiervoor was samenwerking nodig met en tussen de Brabantse ste-
den. Deze hadden niet zoveel met de provincie en ook niet met elkaar. Door de stedelij-
ke knooppuntenrace, de slimme acties van de "Haagse" burgemeesters van Breda,
Eindhoven en Tilburg en de rechtstreekse contacten met het rijk had de provincie hier-
in maar een beperkte rol. Daarnaast zorgde de discussie over de naderende Europese
eenwording en de toekomstige rol daarin van de provincie en de steden voor de nodige
onrust.

Waar het de provincie om ging in de eerste ronde was allereerst om de relaties met
en tussen de steden te verbeteren. De provincie moest de steden ervan zien te overtuigen
dat zij de geschikte partner was om de kansen en bedreigingen van de toekomst onder
ogen te zien en daarin een gezamenlijke positie te bepalen. De opdracht aan de project-

I44 leiders was de relatie met de steden te verbeteren. hoe en wat werd aan hun eigen inven-

tiviteit overgelaten. Ze kozen, met de vorige mislukking nog helder voor de geest, een
voorzichtige aanpak. Bij de stedeliike ambtenaren werd gepolst waar de pijn zat en hoe
kon worden voorkomen dat er op de tenen van bestuurders werd gestaan. Als strategie
werd gekozen voor een interactief proces onder regie van de provincie. Contact maken
moet natuurlijk wel ergens over gaan. Daarom werden vragen geformuleerd die als
communicatiedrager dienden: waarom is het zinnig om een gezamenlijk beleid te voe-
ren en te streven naar interne samenhang en concurrentiekracht in de provincie Noord-
Brabant? Wat moet het schaalniveau zijn van de samenwerking en complementariteit
van de vijf grote Brabantse steden; gaat het alleen om de vijfgrote steden of is ook pro-
vinciegrens-overstijgende samenwerking mogelijkP Door middel van kleine stapjes en
grote vrijblijvendheid verminderde het wantrouwen van de stedelijke ambtenaren en
ontstond er een vorm van samenwerking. Er werden gezamenlijk voorstellen voorbereid
voor de bestuurders van de steden en de provincie over de te volgen weg om boven-
staande vragen te beantwoorden. Er kwam een onderzoekstraject op gang waarin de ste-
den een grote inbreng hadden en dat hen weinig pijn deed; de provincie betaalde het
grootste deel van de kosten. Het onderzoek leverde een hoeveelheid informatie op over
de bestaande bedrijvigheid in de vijf steden, een inventarisatie van meningen van opi-
nieleiders over de mogelijkheden en beperkingen van de verschillende steden, de over-
tuiging dat de steden elkaar en de provincie nodig hebben om zich een positie binnen
Europa te kunnen veroveren. inzicht in het belang van duurzaamheid voor de toekom-
stige ontwikkelingen en een aanzienlijk netwerk van geinteresseerde ondernemers en
wetenschappers. Maar bovenal bleek dat samenwerking met de provincie en met de
andere steden niet onmogelijk is en dat het de provincie lukte om in dit soort processen
voorzichtig te sturen.

De opbrengsten worden beoordeeld aan de hand van de uitgangspunten van deze
ronde, namelijk het verbeteren van de relaties met en tusen de steden, het creeren van
een situatie die samenwerking mogelijk maakt en het zoeken naar een nieuwe rol van de
provincie.
De eerste ronde heeft het volgende opgeleverd:



8 Opbrengsten van het proces

Een waarneembaar betere relatie tussen de steden en de provincie en tussen de steden
onderling
Tijdens de eerste ronde is met kleine stapjes een relatie tot stand gekomen met de steden,
aanvankelijk slechts op ambtelii k niveau en pas later, toen er enig vertrouwen was, ook op
bestuurlijk niveau. De toekomst van de Brabantse steden als onderdeel van de Stedenring
Centraal Nederland, maar ook als regio binnen Europa was daarbij het middel om de rela-
tie tot stand te brengen. maar het had ook over iets anders kunnen gaan. Door het betrek-
ken van sleutelfiguren uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij de dis-
cussie over de Brabantse toekomst werd de bindende kracht vergroot. De sleutelfiguren
spraken zich duidelijk uit over de verwachtingen die ze hadden van de bestuurders: eigen
initiatieven en regie van de overheid, niet alleen van de provincie maar ook van de steden.
Uit de workshops kwam naar voren dat de lokale overheid, op Tilburg na, niet erg hoog
scoorde. De provinciale bijeenkomst maakte duidelijk dat men de overheid eerder als
struikelblok dan als steun ziet en dat men van de provincie een bovenregionaal bindende
rol verwacht. Deze inzichten hebben een belangrijke rol gespeeld bii het besluit van de
steden en de provincie om beter met elkaar te gaan samenwerken. I45

Een onderzoeksrapport Nadere uitwerking van de Brabantse Steden
Hier gaat het om concrete, inhoudelijke kennis. Het is opmerkelijk dat de eerste ronde
inhoudeliike kennis opleverde; dat was voor de provincie niet het uitgangspunt van het
proces. Het onderzoeksrapport is een niet van tevoren bedacht bijproduct, een gevolg
van de open aanpak: niet teveel van tevoren vastleggen, kijken welke ideeen kansrijk ziin,
'meebewegen met de stroom'. Het onderzoeksrapport geeft aan op welke terreinen er
potenties voor samenwerking zouden kunnen ziin. De conclusie is dat er in Brabant drie
regionale complexen zijn te onderscheiden. die potenties hebben om door te groeien.
Deze informatie was voor de bestuurders de aanzet voor samenwerkingsprojecten in de
volgende ronde. De kennis uit het onderzoeksrapport is bii de provincie en de steden

doorgespeeld naar de verschillende sectoren, die bij het vervolgproces een rol speelden.
Voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de kennisinstituten waren de conclu-
sies van het rapport een reden om aan het vervolgproces te willen deelnemen.

Een grote stedenconvenant
Kort na het besluit van de eerste ronde sloten de vii f grote Brabantse steden en de pro-
vincie een 'Grote Stedenconvenant', waarvan de strekking is dat provincie en steden
samen zullen optrekken en elkaar zullen steunen in de gezamenlijke activiteiten om
Brabant nationaal en internationaal op de kaart te zetten. Een vervolg van het NUB S-pro-
ject maakt deel uit van dit convenant. Ook werd besloten het bedrijfsleven, de kennisin-
stituten en maatschappelijke organisaties uitdrukkelijk bij deze activiteiten te betrekken.
Het grote stedenconvenant illustreert het toegenomen vertrouwen tussen de provincie
en de steden. Het convenant heeft zowel een procesmatige als inhoudelijke dimensie. In
de eerste ronde is door de provincie en de steden geleerd dat er inhoudelijke argumen-
ten zijn om in de toekomst samen op te trekken. Daarnaast is geleerd dat de 'omgeving'.
het bedrijfsleven, de kennisinstituten en de opinionleaders van de provinciale en lokale
overheden verwachten dat er naar hen geluisterd wordt en rekening met hen wordt
gehouden. De Brabantse bestuurders onderkennen ook het belang van de informatie die
zij  zelf uit deze omgeving kunnen kriigen en willen de relaties consolideren. Dit wordt
ook vervat in de opdrachten voor het vervolgproces.
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Het'onverbrekelijk verbond van economie en ecologie' voor de toekomst van Brabant
staat op de agenda
Het gaat hier om een stuk inhoudelijke kennis dat pas op het laatste nippertje van de eer-
ste ronde tot stand is gekomen. Het is de bewustwording van het belang van duurzaam-
heid, ecologie, milieu. Tijdens de presentatie van het eindrapport was het Wouter van
Dieren, lid van de Club van Rome, die zowel bestuurders als vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven wist te overtuigen van het belang van duurzaamheid. Deze kennis heeft een
belangrijke rol gespeeld in het vervolgproces en in de beleidsontwikkeling van de pro-
vincie en de steden op velerlei terreinen.

Ervaring met het regisseren van een interactief proces
Het NUBS-project als interactief proces was een nieuw verschijnsel binnen de provincie.
Eerdere ervaringen hadden geleerd dat de gebruikeliike manier van communiceren met
de steden niet het gewenste resultaat opleverde, maar hoe het dan wel moest was niet
duidelijk. Het NUBS-project was een probeersel in de trant van 'we zien wel waar het

I46 schip strandt'. De projectleiders kregen veel vrijheid om nieuwe ideeen aan te dragen en
uit te voeren. Er was geen nauwkeurig omschreven einddoel en ook budgetten waren
geen probleem. Er werden nieuwe werkwijzen gehanteerd, er was veel aandacht voor
vormgeving, er was een open aanpak, waardoor er gebruik kon worden gemaakt van
mogelijkheden die zich op een bepaald moment voordeden. Deze werkwijze bleek bij
externen aan te slaan. Een aantal beleidsontwikkelingsprocessen die door de provincie na
het NUBS-proces werden gestart zijn op een vergeliikbare manier vormgegeven. Ook de
steden maakten gebruik van deze ervaring, zoals bijvoorbeeld bij de Bossche Stads-
debatten.

Een provincie met de deuren en ramen open
Een van de problemen aan het begin van de eerste ronde was de nieuwe rol die de pro-
vincie zou moeten spelen. Tijdens deze ronde is er geoefend met het vormgeven van een
'eigentijdse' rol van de provincie als facilitator, regisseur, initiatiefnemer en luisterend
oor voor haar omgeving. Het betrekken van lokale bestuurders, bedrijfsleven, maat-
schappelilke organisaties en wetenschappers bij het proces leverde goodwill en draagvlak

op voor nieuwe ideeen en nieuw vertrouwen in de provincie. Daarnaast leverde het de
provincie ook informatie op over wat er bij de gemeenten, bij de burgers, het bedrijfsle-
ven en de kennisinstituten leeft, hoe men de provincie ziet en welke toekomstige rol men
de provincie graag ziet vervullen.

Analyse van de resultaten
De resultaten van deze ronde worden ingedeeld in drie orden van opbrengsten. De Ie
orde opbrengsten gaan over beleidsmatige en inhoudelijke resultaten en uitgangspunten
die tastbaar zijn. De 2e orde opbrengsten gaan over relaties en betrokkenheid, terwijl 3e
orde opbrengsten verwiizen naar de manier waarop opgedane ervaring in de organisatie
opnieuw wordt gebruikt. Samengevat:

Ie orde. inhoudelijke opbrengsten
ze orde. procesmatige opbrengsten
je orde. doorwerking
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Op basis van de drie orden opbrengsten heeft de eerste ronde het volgende opgeleverd:

Ie orde opbrengsten ze orde opbrengsten 3e orde opbrengsten

I. Onderzoeksrapport I. Een waarneembaar betere I. Onderzoeksrapport en
Nadere uitwerking relatie tussen de steden convenant zijn input voor
Brabantse Steden; onderling en tussen steden een vervolg van het proces
2. Grote Stedenconvenant en provincie
gericht op samenwerking

2. De opgedane ervaring
met het regisseren van een
interactief proces wordt bij
andere beleidsontwikke-
lingsprocessen ingezet

I47
2. Meer waardering voor de   3. De provincie stelt zich
provincie van externe part- anders op naar buiten: open
ners en communicatief

3. Inzicht in het belang van 4. Duurzaamheid gaat deel
de combinatie ecologie-eco- uit maken van nieuwe
nomie beleidsplannen

Verdeling van de opbrengsten over de 3 orden
-   De eerste ronde heeft zowel Ie als 2e en je orde opbrengsten opgeleverd (3-2-4).
-   Kijkend naar de uitgangspunten van de eerste ronde, een betere relatie tussen steden

en provincie en een nieuwe rol voor de provincie, zouden er voornamelijk doelen van
de ze orde te verwachten ziin. Inhoudelijke opbrengsten als het onderzoeksrapport
en het Grote Stedenconvenant zijn in feite niet-beoogde bijproducten. Ook de 3e orde
opbrengsten ziin niet-beoogde resultaten.

Wat zegt dit over de eerste ronde?

Het projectvoorstel was concreet gericht op de verbetering van relaties en een nieuwe rol
voor de provincie. De keuze om voor het verbeteren van de relatie met en tussen de ste-
den te kiezen voor een onderzoek naar samenhang, complementariteit en kansen voor
samenwerking bleek productief; de eerste ronde heeft meer opgeleverd dan alleen ver-
beteringen in de relationele sfeer tussen de steden en de provincie. De vormgeving van
de eerste ronde mondt uit in een interactief proces  met vele betrokkenen. De provincie
wordt onverwachts gesprekspartner van een nieuwe groep externen en kweekt daarmee
vertrouwen, maar ook verwachtingen. De uitkomsten van het onderzoek spreken niet
alleen de steden, maar ook het bedrilfsleven en de kennisinstituten aan en bijna geruis-
loos gaat men ervan uit dat er een vervolg moet komen. Tijdens de presentatie van het
onderzoeksrapport komt daar onverwachts nog de aandacht voor het thema duurzaam-
heid bij.

Dat deze ronde ook je orde opbrengsten heeft opgeleverd lag niet voor de hand. Het
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project was vooral naar buiten en niet organisatiegericht. Desondanks hebben de erva-
ringen tot doorwerkingseffecten bij de provincie geleid en dat is mooi meegenomen.
De eerste ronde is gestart met een vaag einddoel en veel vrijheid voor de projectleiders
om de regie te voeren. De verwachtingen van de bestuurders en de ambtelijke top waren
niet hooggespannen. "Waar beginnen jullie aan, dat wordt nooit iets, dat hebben we al
zo vaak geprobeerd!" Mede daardoor vielen de resultaten mee; als men niet veel verwacht
is men snel tevreden. De resultaten kunnen enerzijds worden toegeschreven aan de
manier waarop het proces is vormgegeven: investeren in het binden van mensen, het
generen van enthousiasme en betrokkenheid door middel van 'nieuwe' bijeenkomsten,
regie en vormgeving, onverwachte koppeling van gasten en sprekers en onderwerpen.
Hierdoor werden de externe betrokkenen geprikkeld en nam ook het vertrouwen van de
provinciebestuurders toe. Daarnaast is echter een groot aandeel in de opbrengsten van
dit project toe te schrijven aan een aantal 'succesfactoren', die van tevoren niet voorzien
of bedacht waren. Deze zullen later nog ter sprake komen.

I48

8.3 Ronde 2: Samen lets doen, maar wat?

Het verloop van de eerste ronde was voor de betrokken bestuurders een impuls om met
elkaar verder te willen. De tweede ronde was gericht op het verbeteren van de positione-
ring van de Brabantse steden door middel van strategische allianties en daarnaast deze
allianties van een 'omgeving' te voorzien door het ontwikkelen van een breed gedragen
toekomstvisie. De bestuurders gaven aan in het onderzoeksrapport over de positionering
van de Brabantse steden genoeg basis te zien om deze positie te optimaliseren door mid-
del van strategische allianties tussen de steden. Het bepalen welke dat zouden moeten
zijn en wie daarbij betrokken moest worden maakte deel uit van de opdracht. Het pro-
jectvoorstel voor de tweede ronde hield de organisatie van een vijftal brainstorms in,
waarbij steeds 6*n van de steden centraal zou staan. Er werd uitgegaan van een cumula-
tief karakter; de output van  de ene bijeenkomst is input voor de volgende. Wouter van
Dieren had de bestuurders en het bedrijfsleven ervan weten te overtuigen dat er een
breed gedragen visie over de toekomst van Brabant ontwikkeld moest worden waar de te
ontwikkelen projecten in moesten passen. De relatie economie-ecologie en duurzaam-
heid dienden deel uit te maken van deze toekomstvisie die de basis moest vormen voor
het toekomstig beleid in de provincie: de te genereren projecten dienden het toekomst-
beeld te versterken.

Strategische samenwerkingsprojecten
Tijdens de tweede ronde zijn er vijf brainstorms georganiseerd. waarbij telkens 66n van
de vijf steden potentiele samenwerkingspartners uitnodigde om gezamenlijk projecten
op te starten. De project:voorstellen werden vooraf door de steden intern uitgewerkt en
vaak was er al ambtelijk en/ofbestuurlijk vooroverleg geweest met de beoogde partners
en was er ruggespraak gehouden met belanghebbenden uit het bedrijfsleven. Tijdens de
plenaire brainstormbijeenkomsten werden de plannen gepresenteerd en becommenta-
rieerd door de aanwezigen, waarna er vervolgafspraken werden gemaakt voor de concre-
tisering van de projecten. De brainstorms hebben tal van projectvoorstellen opgeleverd,
rijp en groen, al of niet uitgevoerd, al of niet gepromoveerd tot 'manifeste projecten'
(REFLact, april I997 en REFLact I5 juli I997). Het meest in het oog springende project
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is de oprichting van een 'duurzaamheidsinstituut', dat als Telos, Brabants Centrum voor
Duurzaamheidsvraagstukken sinds I999 opereert.

Bij het genereren van strategische samenwerkingsprojecten is sprake van zowel
inhoudeliike als procesmatige kennis en kunde. Er is geleerd om, samen met alle betrok-
kenen, kansen te signaleren en te benoemen, partners aan elkaar te koppelen, financien
aan te boren om projecten voor te bereiden en te starten en ze in een aantal gevallen tot
een goed einde te brengen. Er is samenwerking tot stand gekomen tussen de steden
onderling, tussen steden en het bedrijfsleven en de kennisinstituten. De provincie speel-
de in dit geheel een rol als regisseur en facilitator. Deze inhoudeliike en procesmatige
kennis en kunde werkt in een aantal gevallen nog door. Telos is bijvoorbeeld een
Brabantbreed samenwerkingsverband van organisaties en bedrijven dat ook zijn vertak-
kingen buiten Brabant begint te kriigen.

Twee inspirerende utopieen
Het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de lange termijn was een van de wensen
voor de tweede ronde. Een Schitterend Vergezicht en Ruimpad vormden de decorstuk- I49
ken voor de discussies over toekomstgerichte projecten tijdens de vij fbrainstorms. Naast

inhoudeliike informatie zijn de beide utopieen procesmatig van groot belang geweest om
de deelnemers aan de tweede ronde te inspireren om over de verder weg gelegen toe.
komst na te denken. Aanvankelijk werd er vreemd tegen aan gekeken en werd soms
lacherig over 'luchtfietserij' gesproken omdat de horizon van 2050 wel erg ver weg leek.
Gaandeweg echter was er meer begrip voor deze manier om zaken aan de orde te stellen
en bleken de utopieen ook inspiratiebron voor anderen om toekomstplannen te maken
(voorbeelden zijn o.a. de Brabantse gemeenten Etten-Leur en St. Michielsgestel, organi-
saties van Brabantse Plattelandsvrouwen en de Lions Club regio Eindhoven).

Veel publiciteit
Rondom elke brainstorm was er een persbijeenkomst, waarin werd aangegeven wat er
inhoudelijk aan de orde zou komen. welke projecten zouden worden besproken en welke
potentiele partners daarbij betrokken waren. In de eerste ronde was er enige terughou-
dendheid bij de provinciebestuurders om de pers te informeren. Belangrijkste reden
hiervoor was de angst dat de vijfburgemeesters de gezamenlijkheid zouden vergeten op
het moment dat de camera's begonnen te snorren en vooral hun eigen stad zouden pro-
moten. In de tweede ronde werd hier anders mee omgegaan. Vooral de Brabant Pers
heeft veel publiciteit aan de brainstorms gewijd en interviewde sleutelfiguren van de
samenwerkingsprojecten. Hierdoor werd het NUBS-project in bredere kring bekend,
waardoor de externe druk voor provinciale en stedelijke bestuurders toenam om het pro-
ces te laten slagen. Dat hiervan door de projectleiders en de leden van de contactgroep
NUBS handig gebruik werd gemaakt laat zich raden. (Binnenskamers werd het de U-
bocht constructie genoemd). Ook in andere media. zoals provinciale en gemeentelijke
bladen en uitgaven van het bedrijfsleven, was er aandacht voor het NUBS-project.

Bestuurlijke verbreding: meer GS·leden en wethouders, gemeenteraadsleden en staten-
leden betrokken
Deze verbreding was het gevolg van de betrokkenheid van praktisch alle portefeuille-
houders van de gemeenten en de provincie bij de projecten. Ook kwam er een uitge-
breide informatiestroom op gang naar statenleden en gemeenteraadsleden in de vorm
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van notities en bijeenkomsten over het proces. Dit maakte de besluitvorming in de col-
leges aanzienlijk gemakkelijker. De betrokkenheid van de GS-leden en wethouders zorg-
de voor verbreding van hun eigen netwerken buiten het bestuurlijk apparaat en dat werd
door hen ervaren als zinvol voor hun functioneren. Door de publiciteit die het NUBS-
proces in de regionale en nationale pers kreeg maakten de bestuurders ook op andere bii-
eenkomsten gewag van hun eigen betrokkenheid bij het proces.

Ambtelijke verbreding
Hetzelfde geldt in feite voor de ambtenaren van de steden en van de provincie. Door een
bredere betrokkenheid werd de kring van mensen die van het project afwisten  en het
interessant vonden. groter. De ervaring met interactieve beleidsprocessen is daardoor in
de provinciale en stedelijke ambtelijke organisatie beter doorgedrongen dan in de eerste
fase. Bij de provincie heeft dit onder meer geleid tot de totstandkoming van Brabant op
de Kaart, een werkgroep van ambtenaren uit verschillende sectoren die zich bezighiel-
den met de ontwikkeling van toekomstvisies. Toch heeft het proces zowel binnen de pro-

I50 vincie als bij de steden niet tot grote omwentelingen geleid.

Aandacht voor nieuwe communicatievormen
De bijeenkomsten die tijdens deze ronde georganiseerd werden waren bij de overheid
niet gebruikelijk: feestelijk, vrolijk, desondanks een strakke tijdsplanning, een 'diner par-
lant' met vaste tafelschikking en opdrachten, onverwachte lokaties, opvallende vormge-
ving van het informatiemateriaal en van de presenties voor de sprekers. Hierdoor hing
er rondom het NUBS een aura van 'spannend en interessant', waardoor het meer moei-
te kostte om het aantal deelnemers te beperken dan om mensen te mobiliseren voor de
bijeenkomsten. Deze procesmatige kennis en kunde heeft binnen de provincie en bii de
steden navolging gekregen.
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Op basis van de drie orden opbrengsten kan de volgende indeling van de resultaten van
de tweede ronde worden gemaakt:

Ie orde opbrengsten ze orde opbrengsten 3e orde opbrengsten

I. Strategische samen- wer- I. Relaties van de provincie I. Ervaring met het betrek-

kingsprojecten; met het bedrijfsleven en de   ken van het bedrijfsleven en
2. Duurzaamheid speelt een kennisinstituten worden kennisinstituten bij het
belangrijke rol in de projec- bestendigd. opstarten van projecten.
ten; 2. Duurzaamheid speelt een
3. Ook bij het bedrijfsleven belangrijke rol bij beleids-
aandacht voor duurzaam- ontwikkeling.
heid.

4. Twee utopieen: een 3. Er is ervaring opgedaan
Schitterend Vergezicht en met het gebruiken van                    I5I
Ruimpad inspiratiebronnen voor

lange termijnplanning;
deze ervaring wordt bij
andere beleidsontwikke-
lingsprocessen in praktijk
gebracht;

4. Utopieen blijken een
'tovermiddel' voor de com-
binatie economie en fanta-
sie; ze blijken ook een
inspiratiebron voor exter-
nen.

5. Veel publiciteit 5. Ervaring met het gebrui-
ken van publiciteit als 'U-
bocht'- constructie

6. Bestuurlijke verbreding.
waardoor de besluitvor-
mingsprocessen soepeler
verlopen.

7. De ambtelijke verbreding
werkt door in de vorm van
het opstarten van interne
samenwerking en informa-
tiekanalen.

8. Aandacht voor nieuwe
communicahevormen in be.
leidsontwikkelingsprocessen
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Verdeling van de opbrengsten over de 3 orden
Er ziin vooral Ie en 32 orde opbrengsten gegenereerd; het aantal 3e orde opbrengsten is
het grootst, het aantal 22 orde opbrengsten het kleinst (51-8). De tweede ronde was voor-
al gericht op inhoudelijke opbrengsten: het genereren van projecten, het ontwikkelen
van een toekomstvisie en het opnemen van duurzaamheid bii het ontwikkelen van nieu-
we projecten. Daarnaast ging het om iets procesmatigs: het betrekken van het bedrijfs-
leven en de kennisinstituten bil de plannen.

Niet alle ideeen zijn verwezenlijkt. Het ontwikkelen van een toekomstvisie is wel in
gang gezet, maar is in deze ronde niet ten uitvoer gebracht. Dit komt door het feit dat tij-
dens fase II van het NUBS-project de bestuurders besloten om twee aparte sporen te
gaan volgen: een projectenspoor, waarbij de steden het voortouw nemen en een visie-ont-
wikkelingsspoor onder regie van de provincie. De tweede ronde verandert door dit
besluit van karakter. waardoor de totstandkoming van een toekomstvisie naar de volgen-
de ronde is verschoven.

Er zijn in deze ronde meer opbrengsten gegenereerd dan vooraf te verwachten viel.
I 52 Het starten van strategische samenwerkingsprojecten leverde niet alleen inhoudelijke,

maar ook opbrengsten van procesmatige en doorwerkingsaard. Het ontwikkelen van een
toekomstvisie is wel gestart, maar niet afgerond in deze ronde. Desondanks levert de
start van deze actie opbrengsten van de Ie. 2e en 32 orde op.

Ook de tweede ronde levert onverwachte en niet geplande resultaten op van met
name 3e orde opbrengsten.

De opbrengsten op het gebied van doorwerking van deze ronde beperken zich niet tot
het provinciehuis.

De Ie orde opbrengst van de aanzienliike publiciteit zou volgens de indeling van
Zouridis (2003) ook als een opbrengst van de 4e orde gezien kunnen worden, omdat het
leidde tot bekendheid van het project in bredere kring dan die van de direct betrokkenen.

Wat zegt dit over de tweede ronde?
Deze tweede ronde heeft nogal wat opbrengsten op het gebied van doorwerking gehad.
Door de vormgeving en werkwijze is in deze ronde veel ervaring opgedaan met proces-

sturing, die ook daadwerkelijk als ervaring en kennis kan worden beschouwd. De door-
werking ervan beperkt zich niet tot de provinciale organisatie. maar is ook daarbuiten
herkenbaar.

In de tweede ronde zijn de vooraf gehoopte resultaten grotendeels gehaald. Er zijn
een aantal projecten gestart, sommige zijn inmiddels afgerond, anderen ziin benoemd
tot 'manifeste projecten' of in schoonheid gestorven. De contouren van een toekomst-
beeld worden in deze ronde zichtbaar en vragen om uitwerking. Er is een groot netwerk
ontstaan van betrokken bestuurders, wetenschappers, bedrijfsmensen en maatschappe-
liike participanten. Er is sprake van een licht 'zwaan-kleef-aan' effect: mensen die voor

66n bijeenkomst worden uitgenodigd voelen zich dermate aangesproken dat ze de hele
rit blijven (gedeputeerden, wethouders, wetenschappers). De nieuwe werkwijze brengt
kennelijk iets teweeg dat mensen nieuwsgierig maakt en bindt; aanvankelijk gaat het om
de vorm en de werkwijze, maar ook de inhoud spreekt aan en blijkt te inspireren. Tijdens
de bijeenkomsten zijn er nogal wat aanwezigen die niets hebben met toekomstvisies,
maar die gaandeweg toch enthousiast genoeg worden om aan het proces deel te nemen
en vervolgens partner worden in projecten.

Opvallend is dat het proces buiten het provinciehuis meer aandacht krijgt dan erbin-
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nen. De aandacht bliift daar grotendeels beperkt tot de direct betrokken bestuurders en
ambtenaren; de ambtelijke top is, op de directeur van de dienst REW na. onzichtbaar.

8.4 Ronde 3: Een Mariaverschijning; wenkend perspectief

De derde ronde is op zich al een 'ad random' product. Tiidens de tweede ronde werden
na de Helmondse bijeenkomst de plannen gewijzigd en werd er een knip gemaakt in de
uitvoering van de opdrachten. De steden gaan zich richten op de snelle concretisering
van projecten, terwijl de provincie zich toelegt op de totstandkoming van een toekomst-
visie: het Manifest Brabant 2050. De steden hebben nu zelf de verantwoordelijkheid om
met elkaar en hun beoogde partners tot daden te komen. Op zich past deze verdeling ook
wel; de steden hebben behoefte aan iets tastbaars voor de korte en middellange termijn,
terwijl de provincie zich bezighoudt met abstractere, maar wel richtinggevende zaken als
een passend kader voor de stedelijke projecten voor de langere termijn. Deze knip geeft
de provincie de mogelijkheid om het 'esotherisch gehalte' van het manifest te verhogen: I53

er komt ruimte voor 'dromen. fantasie en verlangens', terwijl de steden, die zich liever
met concrete zaken bezighouden, hun energie in projecten kunnen steken.

Projectvoorstellen en toekomstvisie zijn complementair.
De derde ronde leverde het volgende op:

Concrete projectvoorstellen
De al opgepakte projectvoorstellen en de nieuwe worden getrechterd tot een tweetal groe-
pen: 'Tien voor Brabant'- en 'Wat Brabant (ver)bindt'-projecten. De eerste groep wordt
gekoppeld aan het manifest, omdat het concrete voorstellen zijn voor het uitwerken van
de statements in het manifest. De overige projecten hebben een 'profaner' gehalte en
zijn gericht op de samenwerking tussen de steden en het bedrijfsleven op de kortere ter-
mijn

Het Manifest Brabant 2050
Het gaat om een gewenst toekomstbeeld voor Brabant, geformuleerd door achttien aan-
sprekende (Brabantse) personen en gericht op het jaar 2050. De statements worden
onderbouwd door een wetenschappeliike bijlage.

Een structurele samenwerkingsrelatie tussen de Brabantse steden onderling en tussen
steden en provincie, inclusief afspraken over partnerschap
De steden en de provincie hebben tiidens de derde ronde gezamenlijk een aantal activi-
teiten ondernomen naar het rijk. Er is een briefopgesteld voor de leden van de Tweede
Kamer, 'Wat Brabant beweegt', ondertekend door de vijf burgemeesters en de commis-
saris, waarin duurzame plannen voor Brabant worden toegelicht en waarin door hen
gezamenlijk om steun van het rijk wordt gevraagd. Dit is de eerste officiele publieke
uiting van gezamenlijkheid van de provincie en de steden. Later volgen nog de Alliantie
Zuid en Brabantstad.

De contactgroep 2050
De evaluatie aan het einde van de derde ronde in de contactgroep NUBS leert dat de deel-
nemers veel aan elkaar hebben. Er is sprake van een goede uitwisseling van gemeente-



Bestuurskunst als 'blik'opener?

lijke en provinciale plannen, problemen en ideeen en er is een inhoudelijk en intellec-
tueel klankbord tot stand gekomen. Met de twee groepen projectvoorstellen en de pre-
sentatie van het Manifest is de taak van de contactgroep ten einde, maar de leden willen
de andere functies van de contactgroep graag behouden. Hiervoor wordt de contactgroep
2050 in het leven geroepen, met als doel het uitwisselen van informatie die gerelateerd
is aan het werkveld van de leden. Hiermee wordt het 'vrildenken', de manier van plan-
nen maken, filosoferen, fantaseren en debatteren uit de NUBS-periode bestendigd.

Een uitgebreid relatie- en informatienetwerk van alle betrokkenen, dat ook voor latere
activiteiten wordt aangesproken
Tijdens deze ronde is er veel aandacht besteed aan het bestendigen van het inmiddels
opgebouwde netwerk van betrokkenen. Hiertoe werden onder meer informatieboekies
verstuurd om iedereen tussentijds te informeren over de stand van zaken rondom het
manifest en de projecten. Dat dit de belangstelling voor de nieuwe ontwikkelingen gaan-
de houdt blijkt onder meer uit het feit dat het manifest op verzoek van externen nog vele

I54 malen is herdrukt. Ook in de voorbereidingsronden voor het streekplan 2002 ziin per-

sonen uit dit netwerk betrokken bil de discussies.

Structurele relaties met wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappeliike
organisaties als gesprekspartner voor de provinciale bestuurders
De personen die tijdens deze ronde direct betrokken werden bij het opstarten van de pro-
jecten en bij de totstandkoming van het manifest zijn ook na deze ronde door de
Brabantse bestuurders uitgenodigd als gesprekspartners bij evenementen in de steden
of bij de provincie. Een aantal van hen is betrokken bij het vervolgtraject als aanjager van
projecten ofals 'boegbeeld'.

Veel publiciteit
Tijdens deze ronde is er in de media veel aandacht geweest voor de samenwerkingspro-
jecten, het manifest en het gezamenlijk optrekken van de vijf steden en de provincie naar
Den Haag. In provinciale publicaties, maar ook in bladen van de gemeenten, het
bedrijfsleven en de kenniscentra was er aandacht voor de ontwikkelingen, maar ook de
kranten publiceerden vaker over het NUBS-project. De Brabantpers publiceerde onder
andere een artikelenreeks van interviews met de ondertekenaars van het manifest en de
wetenschappers die de statements onderbouwden. Bij de presentatie van het manifest
wijdde men niet alleen de voorpagina, maar ook een heel katern (in kleur) aan het eve-
nement. Ook de landelijke kranten besteedden aandacht aan de Brabantse ontwikkelin-
gen. Daarnaast waren er de informatieboekjes over de stand van zaken met betrekking
tot de projecten en het manifest die breed verspreid werden. Hierdoor werd de externe
aandacht gevoed. hetgeen zichtbaar werd in de vele vragen om informatie, in het inbren-
gen van eigen ideeen vanuit maatschappelijke groeperingen bij de provincie en in de vele
aanvragen voor lezingen en voor ondersteuning bij de uitwerking van eigen ideeen van
gemeenten en organisaties.



8 Opbrengsten van het proces

De resultaten van de derde ronde kunnen als volgt worden ingedeeld:

re orde opbrengsten ze orde opbrengsten 3de orde opbrengsten

I. Concrete projectvoorstel-    I. Een netwerk van bestuur- I. Duurzaamheid is een vast
len ders, ambtenaren, bedrijfs- onderdeel in het provinciale

leven en wetenschappers beleid

2. Het Manifest Brabant 2. Een goede relatie met 2. Een sterkere benutting
2050 met wetenschappelij- breedgeorianteerde weten- van wetenschappers bii het
ke onderbouwing schappers en sleutelfiguren ontwikkelen van provinciaal

beleid

3. "wat Brabant beweegt"- 3. Gezamenlijk optreden
brief naar Den Haag van de provincie en de vijf

steden naar Den Haag; I55

4. Structurele samenwer-
kingsrelatie van provincie
en steden richting rijk.

4. De uitgave van informa-    5. Een uitgebreide achter- 3. De achterban krijgt ook
tieboekles voor alle betrok- ban een functie in nieuwe pro-
kenen vinciale projecten als het

streekplan

6. Oprichting van de 4. Doorwerking van het
Contactgroep 2050 'vrijdenken' bij de provincie

en de steden

5. Veel publiciteit 7. Brede verspreiding van 5. Veel Brabanders voelen

het gedachtengoed van het zich aangesproken door het
manifest manifest en reageren daar-

op naar de provincie

Verdeling van de opbrengsten over de drie orden
Ook de derde ronde levert een vrij evenwichtige verdeling van Ie, 2e en 32 orde opbreng-
sten op (5-7-5)·

De ideedn voor de derde ronde ziin verwezenlijkt: concrete projectvoorstellen en een
onderliggende toekomstvisie.

Ook deze ronde levert aanzienlijk meer op dan er tevoren gepland was.
De doorwerking krijgen een olievlekwerking, het beperkt zich niet meer tot het pro-

vinciehuis en directe betrokkenen; ook de Brabantse bevolking voelt zich aangesproken
en reageert op het manifest.

Wat zegt dit over de derde ronde?
In de derde ronde lijkt het proces een eigen leven te gaan leiden. Er zijn wensen geuit.

deze bepalen ook de activiteiten die ontplooid worden, maar bil de externe betrokkenen
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ontstaat toch een soort opwinding, "er gebeurt iets spannends bij de provincie". Zowel
bij hen als in de pers krijgt de 'nieuwe provincie' bijna meer aandacht dan de inhoud van
het project. De vlam slaat na de presentatie van het manifest ook over op een (beperkt)
deel van de Brabantse bevolking. Daarnaast is er echter ook veel kritiek te beluisteren: "te
elitair, waarom geen gewone Brabanders bij het manifest betrokken" etc. Desondanks
leidt de kritiek ook weer tot een vorm van doorwerking; een aantal groeperingen en orga-
nisaties voelen zich geroepen om ook over de gewenste toekomst na te denken en schrij-
ven eigen statements, die ze vervolgens naar de provincie opsturen.

8.5 Ronde 4: Naspel

Uitgangspunt voor deze ronde is het manifest te laten landen in de Brabantse samenle-
ving en daar een bewustwordingsproces op gang te brengen. De ondertekenaars van het
manifest hebben in opdracht van het provinciebestuur een aantal uitspraken gedaan over

I56 de toekomst van Brabant. waarvan de belangrijkste zijn dat er een aantal wezenliike ver-
anderingen staan te gebeuren en dat de Brabanders zelf daar een grote verantwoorde-
liikheid in horen te hebben. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk Brabanders
kennisnemen van de inhoud van het manifest, er een opvatting over hebben en deze ver-
volgens aan de provincie laten horen. De hoop is dat er na de 'landing' van het manifest
in Brabant een soort veenbrand ontstaat: een groeiend aantal personen en organisaties
dat zich aangesproken voelt door het gedachtegoed van het manifest en daarover met de
provincie in discussie wil treden. De provincie zal daarin niet te sturend zijn, maar voor-
al de Brabanders aan het woord laten, om te voorkomen dat de gedachte post vat dat er
al beslissingen zijn gevallen en de discussie overbodig is. Ook binnen de provincie dient
een discussie op gang te komen om het ambtelijk apparaat voor te bereiden op haar toe-
komstige rol van klankbord en gesprekspartner van de Brabanders. De besluitvorming
over het communicatietraject komt bij de provincie echter moeizaam op gang. Hierdoor
wordt de communicatie over het manifest binnenshuis vanuit een beperkte groep men-
sen gestuurd en deze is onderheving aan een soort eb- en vloedbeweging. Op verschil-
lende momenten is het springvloed, maar vaak is het ook laag water rondom het mani-
fest. De vierde ronde heeft het volgende opgeleverd:

De oprichting van het projectbureau Brabant 2050, later Kernteam Brabant 2050
Het projectbureau organiseert, in samenwerking met de Stuurgroep en Lokale Agenda
2 I ongeveer honderd bijeenkomsten: discussie-avonden. publieke debatten,
"Verrassende Ontmoetingen" over het gedachtegoed van het manifest. Hierdoor kan
men in brede kring kennismaken met het manifest en met de mogelijkheden om op
basis van het manifest zelf projectvoorstellen te formuleren, wat in een aantal gevallen

ook gebeurt.

Een wekelijks radioprogramma over het manifest
In I999 wordt er wekelijks een radioprogramma van Omroep Brabant gewijd aan the-
ma's uit het manifest.

De aanstelling van 'ambassadeurs van het manifest'
De voormalige projectleiders worden benoemd tot ambassadeurs van het manifest. Dit
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houdt in dat zij op verzoek van gemeenten. organisaties, andere provincies en ministe-
ries toelichting geven op het manifest en ondersteuning bieden aan degenen die op basis
van het manifest eigen initiatieven willen ontplooien.

Oprichting van het Duurzaamheidsfonds
In I998 debatteren Provinciale Staten over het manifest. Tijdens deze bijeenkomst
wordt besloten dat het Duurzaamheidsfonds blijft bestaan. Het dient als ondersteuning
van toekomstgerichte projecten op basis van het manifest. Provinciale Staten besluiten
over toewijzing van gelden. Door deze financiele stimulans van de provincie worden
door externe personen en organisaties voorgestelde projecten makkelijker uitvoerbaar.
Ook start de provincie Noord-Brabant projecten met bijdragen uit het Duurzaamheids-
fond (bijv. het project Vitaal Grijs)

Het in het leven roepen van de Alliantie Zuid en Brabantstad
Door de jarenlange samenwerking van de provincie en de vijf grote Brabantse steden in
het NUBS-project is samenwerking op een aantal terreinen een gewoonte geworden. De I57

'samen sterk'-gedachte heeft zijn productiviteit zichtbaar gemaakt. Hierdoor zoeken de
Brabantse steden steun bij elkaar en bij eventuele andere partners op het moment dat
zich een gezamenlijk probleem voordoet.

Structurele samenwerking van de Brabantse kennisinstituten in een Brabants
Duurzaamheidsinstituut: Telos
In een van de utopieen van de tweede ronde, Een Schitterend Vergezicht, was het voor-
stel opgenomen voor een Brabants duurzaamheidsinstituut. In I999 wordt dit voorstel
verwezenlijkt in de vorm van Telos, een samenwerkingsverband van de provincie Noord-
Brabant. beide Brabantse universiteiten, het ETIN en het PON. Niet alleen groeien de
Brabantse kennisinstituten hierdoor meer naar elkaar toe, maar ook wordt het duur-
zaamheidsdenken wetenschappelijk onderbouwd. Binnen de provinciale organisatie
heeft dit veel invloed op de beleidsontwikkeling in alle sectoren. Eind 2003 is een orga-
nisatieverandering ingezet, die gebaseerd is op de Telos-driehoek (Economie - Ecologie -
Sociaal-culturele aspecten).

Een herdruk van het manifest van 10.000 exemplaren
De belangstelling voor het manifest wordt gevoed door de publiciteit. de activiteiten van
het projectbureau en de ambassadeurs, waardoor de provincie een groeiende vraag krijgt
naar exemplaren van het manifest. In vervolg op de oorspronkelijke 6000 exemplaren

verschiint er enkele malen een herdruk van in totaal Io.000 exemplaren. Er verschijnt
ook een Engelse vertaling. Hierdoor wordt het gedachtegoed van het manifest breed ver-
spreid. Het gevolg is dat de provincie veel vragen van externe organisaties krijgt voor aan-
vullende informatie of suggesties voor projecten.

'Ontwerpen aan Brabant'
Vier teams van architecten en stedenbouwkundigen krilgen de opdracht om een totaal-
visie te maken voor een bepaald stuk van de Brabantse topografische kaart, met als voor-
naamste opdracht: "Laat concreet zien hoe 'schoon en mooi' Brabant er uitziet in 2050
en ga daarbij uit van een verdubbeling van het huidige bebouwde opperviak van steden
en dorpen, meer verkeer, meer natuur en een duurzame landbouw, op basis van 35%
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minder grondoppervlak". Door deze vingeroefeningen is er de gelegenheid om te expe-
rimenteren met een nieuwe manier van ruimtelijk ontwerpen. De opgedane ervaringen
spelen een rol bii het nieuwe streekplan 2002 en de uitwerkingsplannen daarvan.

'Over Ruimte Gesproken'
Ten behoeve van het nieuwe streekplan heeft het Streekplan-projectteam, in navolging
van het NUBS-project, gekozen voor een interactieve beleidsontwikkeling. Er heeft een
uitgebreide interviewronde plaatsgevonden, waarbij ondermeer met een aantal betrok-
kenen bij het NUBS-project werd gesproken. Er is met een groot aantal mensen van
gedachten gewisseld over de mogelijkheden en wenselijkheden van het nieuwe streek-
plan. Deze interviewrondes zijn tijdens het streekplanproces diverse malen herhaald.
Door de betrokkenheid van externen zijn er aanzienliik minder bezwaren ingebracht
tegen het ontwerp-streekplan dan gebruikelijk is.

De resultaten van de vierde ronde kunnen als volgt worden ingedeeld:
I58

Ie orde opbrengsten 2e orde opbrengsten je orde opbrengsten

I. Projectbureau Brabant I. Organisatie van een aan- I. Doorstart van activiteiten
2050' later Kernteam tal 'verrassende ontmoetin- rondom het manifest in de
Brabant 2050 gen' met t Io.000 deelne-    vorm van Brabant Elan

mers in I998 en I999
sarnen

2. Aanstelling van 'ambas-    2. t I50 lezingen op ver- 2. Betrokkenheid bij toe-
sadeurs van het manifest' zoek van organisaties komstplannen van gemeen-

ten en organisaties.
3. Externe organisaties stel-
len aanvullende statements
OP

3. Oprichting van het 4. Directe betrokkenheid
Duurzaamheidsfonds van PS bii toewijzing pro-

jecten.
5. Doonverking van duur-
zaamheid in projecten

4. Instellen Alliantie Zuid 4. Structurele samenwer- 6. Samenwerking op veel
en Brabantstad king provincie en 5 steden terreinen is vanzelfspre-

kend geworden

5. Samenwerking van 5. Bundeling van Brabantse 7. Duurzaamheid opgeno-
Brabantse kennisinstituten kennisinstituten; men in alle sectoren van
4 Telos Ontwikkeling van de Telos- het provinciaal beleid

driehoek
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6. Wekelijks radioprogram-    6. Veel lezers en luisteraars   8. Het gedachtegoed van
ma over thema's uit het nemen kennis van het het manifest wordt door
manifest op Omroep manifest een brede groep Brabantse
Brabant; burgers verinnerlijkt
7. Regelmatige publicatie
van Nieuwsbrief Brabant
2050

8. Er worden + Io.000 extra 7. Brede verspreiding van 9. Veel reacties op het
exemplaren van het mani- het gedachtengoed van het manifest naar de provincie,
fest op verzoek van exter- manifest in een aantal gevallen levert
nen herdrukt dit projecten op

9. 'Ontwerpen aan Io. Ervaring met een nieu-
Brabant', een ontwerpexer- we manier van ruimtelijk
citie op basis van het mani- ontwerpen: minder 'pas- en I59
fest meetwerk'- en verbods-

planologie, nieuwe oploss-
ingen voor ruimtevragen

Io. 'Over ruimte II. Doorwerking van de
Gesproken'. interactiefpro- interactieve NUBS-werkwij-
ject t.b.v. het nieuwe streek- ze bij het streekplan en de
plan 2002 uitwerkingsplannen

Verdeling van de opbrengsten
De vierde ronde heeft zowel Ie  als ze en 32 orde opbrengsten opgeleverd (I 0-7-II).

De vierde ronde was gericht op het laten landen van het gedachtegoed van het mani-
fest en het oproepen van een reactie van de Brabanders. Een aanzienlijk deel van de
Brabanders heeft in deze ronde kennis kunnen maken met het manifest. Het initiatief
voor deze kennismaking lag desondanks vooral bij de Brabanders zelf. Actievere com-
municatie vanuit de provincie zou een aanzienlijk groter bereik hebben kunnen genere-
ren.

Op basis van de doorwerking mag worden geconcludeerd dat de opbrengsten van het
NUBS- en manifest-gedachtegoed in projecten, in de manier van beleidsontwikkeling en
in het belang van duurzaamheid bij de provincie herkenbaar ziin.

Een deel van de Brabantse bevolking voelt zich aangesproken en heeft op het mani-
fest gereageerd.

Wat zegt dit over de vierde rondeP
Ondanks de aarzelingen bij de besluitvorming over de communicatie heeft de provincie
toch laten zien het manifest serieus te nemen. Men is er niet voortvarend mee naar bui-
ten getreden, maar heeft het ook niet dood laten bloeden. Door het oprichten van een
projectbureau en de aanstelling van ambassadeurs zijn er buiten het provinciehuis een
aantal activiteiten tot stand gekomen, waarvoor de provinciebestuurders niet de ogen
kunnen sluiten. Binnen het provinciehuis is de belangstelling voor het manifest in deze
ronde beperkt tot een kleine groep ambtenaren en bestuurders, maar buiten het provin-
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ciehuis is er toch een behoorlijke respons. De eerder genoemde 'U-bocht' constructie
manifesteert zich weer: van buiten het provinciehuis worden bestuurders opgeroepen
aan het manifest een vervolg te geven. De slotbijeenkomst van het communicatieproces,
'Manifestatie Brabant 2050 - Dichter bij de toekomst' op 20 januari 2000, geeft een
impuls aan de doorstart. De Brabantse bestuurders besluiten naar aanleiding van deze
bijeenkomst dat er een vervolg moet komen. Dit is de aanzet voor Brabant Elan: "Na het
denken komt het doen. Brabant Elan dient een kweekvijver te zijn voor innovatieve pro-
jecten, experimenteel en soms risicovol, maar toch van belang om Brabant 2050 een
gezicht te geven. Financiele ondersteuning komt uit het Duurzaamheidsfonds"
(Provincie Noord-Brabant, 2001). Opmerkelijk is ook dat eind 2003 een organisatiever-
andering is gestart, gebaseerd op de Telos-driehoek, waarbij de diensten zijn georgani-
seerd rondom de drie thema's van de driehoek: economie - ecologie - sociale en cultu-
rele aspecten. Er is geen hierarchie meer tussen de diensten; ze zijn nevengeschikt en
even belangriik voor de vormgeving van de Brabantse toekomst.
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8.6 Beschouwingen over de opbrengsten van het NUBS-proces

Om uit de opbrengsten van het project conclusies te kunnen trekken kunnen er ver-
schiliende vragen gesteld worden:

-  Zijn de opbrengsten in een ronde gelijkelijk over de verschillende orden verdeeld,
met andere woorden: is er evenwicht?

-   Zegt dat mogelijk iets over die ronde?
-   Is er verloop in orden opbrengsten van de eerste naar de laatste ronde?
-   Is er een relatie tussen de procesdynamiek en de verschillende orden opbrengsten en

zo ja. hoe is die te verklaren?

De eerste twee vragen zijn al aan de orde geweest bij de afzonderlijke rondes. De laatste
twee vragen hebben betrekking op het verloop van het hele proces. Daar wordt nu naar
gekeken.

Terugblikkend kunnen de vier rondes als volgt worden getypeerd:

-   Aan het eind van de eerste ronde springen de verbeterde relaties met en tussen de ste-
den allereerst in het oog. Eerder ondernomen pogingen hiertoe mislukten. Het is
gerechtvaardigd dit resultaat toe te schrijven aan het interactieve proces en de wijze
waarop dit is vormgegeven. Er is voorzichtig contact gemaakt, de provincie speelde
geen dwingende rol, naar de meningen van de steden werd geluisterd, er werd seri-
eus onderzocht of samenwerking wel zinnig was, de visie van het bedrijfsleven en de
kennisinstituten werd meegenomen en opinionleaders kregen de gelegenheid om uit
te spreken wat ze van de provincie en van de steden verwachtten. De provincie heeft
in deze ronde procesmatige kennis en ervaring opgedaan met het regisseren van een
interactief proces en deze kennis is ook toegepast op volgende processen. Naar bui-
ten toe heeft de provincie zich in een nieuwe rol gepresenteerd. die waardering heeft
opgeleverd. Ook is er inhoudelijke kennis tot stand gekomen en er is doorwerking
zichtbaar.

-  In de tweede ronde probeert de provincie haar nieuwe rol te bestendigen. Door het
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gebruik van utopieen als inspiratiebron en nieuwe communicatievormen wordt de
provincie door sommigen zelfs als 'vernieuwer' gezien. Het netwerk uit de eerste
ronde wordt uitgebreid en leidt tot concrete samenwerking in de vorm van project-
voorstellen van provincie, steden, kennisinstituten en bedrijfsleven. Ook wordt het
bestuurlijk draagvlak vergroot door raadsleden en statenleden een rol te geven.
Duurzaamheid druppelt door in het provinciaal denken. Ook in deze ronde staan de
procesmatige opbrengsten en hun doorwerking centraal.

-  In de derde ronde treedt de provincie nadrukkelijk naar buiten. Dit levert enerzilds
het beeld op van een provincie met lefen fantasie, die nieuwe wegen durft te bewan-
delen. Daarnaast is er echter ook kritiek op het zweverige en 'elitaire gehalte' van de
activiteiten. In deze ronde zijn meer concrete inhoudelijke opbrengsten tot stand
gekomen dan in de andere rondes, maar er is een evenwichtige verdeling tussen
inhoudelijke opbrengsten, de procesmatige en doorwerking zichtbaar.

-  Aan het eind van de vierde ronde kan geconstateerd worden dat de provincie en de
steden goed samenwerken, zeker naar het rijk toe. Ook bij anderen krijgt de provin-
cie het krediet van een betrouwbare partner. Interactieve beleidsontwikkeling is een IGI

ingeburgerde werkwijze. Duurzaamheid maakt deel uit van het provinciale beleid. De
bevlogenheid en het enthousiasme uit de voorgaande rondes hebben echter plaats
gemaakt voor een rustig voortkabbelen. De opbrengsten van het NUBS-project en het
manifest ziin weliswaar zichtbaar in interactieve processen, in duurzaamheid en in
de ontwikkeling van toekomstvisies. maar de provinciale bestuurders en de ambtelij-
ke top hebben niet echt geinvesteerd in de communicatie over het gedachtegoed van
het manifest. In het provinciehuis bliiven de activiteiten geisoleerd tot een kleine
groep betrokkenen; wat er buiten het provinciehuis gebeurt is vooral het initiatiefvan
de Brabanders zelf.

Wat valt opP
Gedurende het proces is het aandeel van de inhoudelijke opbrengsten ten opzichte van
de andere opbrengsten toegenomen. Dat is op zich niet verwonderlijk gezien de wensen
en ideeen van de verschillende rondes. In de eerste ronde was dat vooral procesmatig, in
de daaropvolgende rondes was er ook behoefte aan tastbare resultaten en kwam de
nadruk meer op concrete producten te liggen. Het aantal procesmatige opbrengsten is in
het algemeen hoger dan de inhoudelijke opbrengsten. Door het werken aan tastbare
zaken werden er ook opbrengsten van de 2e en 32 orde gegenereerd als. niet van tevoren
beraamde, nevenproducten.

De opbrengsten op het gebied van doorwerking zijn hoog. Het gaat met name om
kennis en ervaring met het vormgeven van interactieve processen, met als belangrilke
elementen: een andere houding van de provincie, het betrekken van externen als weten-
schappers en het bedrijfsleven, nieuwe communicatievormen, verbreding van draagvlak
e.d. Deze doorwerking was vooraf niet beoogd. maar het resultaat van de gevolgde aan-
pak. Bij doorwerking wordt ervan uitgegaan dat de opgedane kennis en kunde in de orga-
nisatie beldijft en zowel deel gaat uitmaken van de 'theory of action', de opvattingen bin-
nen de organisatie waarop het provinciaal handelen is gebaseerd, als van de
'theory-in-use'. het daadwerkeliike gedrag op de werkvloer. In de vierde ronde wordt al
zichtbaar dat de nieuwe kennis en ervaring van het NUBS-proces maar tot een klein deel
van de organsatie doordringt en een beperkte houdbaarheidsdatum heeft.
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Op basis van de analyse van de opbrengsten van het NUBS-proces kan in het volgende
hoofdstuk de tweede onderzoeksvraag worden beantwoord.

I62
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9.1 Inleiding                                                 I63

In de inleiding zijn twee kernvragen geformuleerd waarop in de reconstructie van het
NUBS-project een antwoord gezocht wordt. De keuze voor een reconstructiemethode is
in het theoretisch hoofdstuk toegelicht. Met behulp van deze reconstructiemethode is in
de empirische hoofdstukken het verloop van het proces beschreven. In het vorige hoofd-
stuk zijn de opbrengsten van het proces geanalyseerd. Nu zal er geprobeerd worden de
vooraf gestelde vragen van een antwoord te voorzien.

9.2 Theoretische concepten

Vooraf is de vraag gesteld welke theoretische concepten uit de bestuurskunde behulp-
zaam kunnen ziin om het onderzochte proces zodanig te reconstrueren dat de dynamiek
en de logica van het proces begrepen kunnen worden. De belangrijkste concepten laten
we hier nog eens de revue passeren.

Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw heeft er kritiek bestaan op wat wel als het
gesloten systeem van de gevestigde orde ervaren werd. Over de gewenste rol van de over-
heid is steeds een intensief debat gevoerd. De laatste tiid is deze discussie in de bestuurs-
kunde wel samengevat als die tussen een government-benadering, waarin de verhouding
tussen overheid en samenleving als een verticale wordt beschouwd. en een governance-
benadering, waarin de relatie tussen overheid en samenleving veel meer als een hori-
zontale wordt gezien (March en Olsen I995, Rhodes I996, Kooiman I993)·

Ook ten tiide van de start van het onderzochte proces speelden deze discussies op vele
niveaus. Burgers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lagere overheden
namen geen genoegen meer met door de provincie ontworpen beleid dat wel over hen
ging, maar waarbij ze niet betrokken werden. De provincie zag zich aan het begin van
het proces gedwongen een wat opener houding aan te nemen. Door inbreng van betrok-
kenen van buiten het provinciehuis konden nieziwe ideeen binnenkomen. Het NUBS-
proces kenmerkt zich door het voortdurend opnemen van nieuwe impulsen van buiten
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tijdens het al gestarte proces. Het werd gekenmerkt door een tot dan toe niet gebruike-
lijke openheid bij de provincie.

Het lijkt alsof de keuze voor een open of een gesloten benadering door de overheid
naar believen kan worden gemaakt al naargelang haar inzichten. Esselbrugge (2003) is
echter van mening dat een open of gesloten benadering geen keuze is maar een dilem-
ma. Dat geldt ook voor het NUBS-proces; er viel niet veel te kiezen. een gesloten bena-

dering was geen optie. Belangrijkste opgave voor de eerste ronde was om de relaties met
de steden te verbeteren. Een gesloten benadering is dan geen optie; draagvlakvergroting,
bundeling van kennis en ervaring van meerdere actoren en het vergroten van het demo-
cratisch gehalte van de besluitvorming vragen om een open benadering.

Esselbrugge pleit voor een combinatie van openheid en geslotenheid. Deze combina-
tie was er in het NUBS-proces; er bestond een dynamiek tussen openheid en gesloten.
heid tijdens het hele proces. De start van het proces in de eerste ronde was een gesloten
benadering: de provinciebestuurders namen het initiatief de relaties met de steden te
verbeteren. Tijdens deze ronde werden de stedelijke bestuurders door hen aan tafel

164                  genodigd; aanvankelijk als opponent. later als partner. Het bleef aanvankelijk vooral een
bestuurlijk proces. Het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties speelden een rol
als 'aanpasser', omdat zij beschikten over kennis en ervaring die noodzakelilk is om de
positie van de Brabantse steden in beeld te brengen. Ze werden echter niet bij de besluit-
vorming betrokken. Hun aandeel in de discussie zorgde er echter wel voor dat de
bestuurders duidelijkheid kregen over de rol die er van hen als overheid verwacht werd
en daar werd naar gehandeld. De wederzildse informatie-uitwisseling werd door de
bestuurders van de provincie en van de steden zo belangrijk gevonden, dat aan het eind
van de eerste ronde besloten werd het bedriifsleven en de maatschappelijke organisaties
ook in het vervolgproces een belangrijkere rol te geven. Geconstateerd werd dat provin-
cie, steden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties elkaar nodig hadden en dat
het vervolgproces samen met hen zou worden ingezet. In de daarop volgende rondes
waren zij serieuze gesprekspartners met een aanzienlijke inbreng in de discussies rond-
om de besluitvorming. Na de eerste ronde zijn ook de stedelijke bestuurders volwaardi-
ge partners in het proces; besluiten rondom het NUBS-proces worden door de bestuur-
ders van de provincie en van de steden gezamenlijk genomen. Zo vormen ze in de derde

ronde ook een gezamenlijk front naar Den Haag.

Van Woerkum en Aarts (2002) pleiten voor meerdere visies en orientaties. waardoor er
betere oplossingen gevonden kunnen worden. In het NUBS-proces is een situatie
gecreeerd waarin veel verschillende visies aan bod konden komen. Allereerst door
gesprekspartners met verschillende meningen aan elkaar te koppelen en hen tot geza-
menlijke denkbeelden uit te dagen. In de tweede ronde werden twee zeer verschillende
toekomstvisies als 'virtueel decor' gebruikt om over de gewenste toekomst te kunnen
praten. Dit leverde veel verschillende denkbeelden en ideeen op, die later werden bijeen
gebracht tot een samenhangend geheel.

Het bij elkaar brengen van meerdere visies op bepaalde problemen is zinvol als pro-
blemen ongestructureerd en dynamisch zijn. De Bruijn, Ten Heuvelhof en in 't Veld
(I995/I999) signaleren dat dit bij veel overheidsproblemen het geval is. Dit geldt ook
voor het onderzochte proces: er was een kluwen van problemen, zowel inhoudelijke als
relationele, waardoor ze moeilijk oplosbaar waren. Ook veranderden de problemen voort-
durend en werden er nieuwe aan toegevoegd. Zowel de agendavorming als de visie-ont-
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wikkeling waren voortdurend in beweging. Volgens De Bruijn en Ten Heuvelhof ligt bij
een netwerkbenadering het accent meer op het proces van de besluitvorming dan op de
oplossing zelf. In het NUBS-proces was de aandacht gericht op samenwerking, er werd
onderhandeld en de besluitvorming kon rekenen op de steun van betrokken partijen.
Deze werkwiize benadert volgens de auteurs het democratisch ideaal: pluraliteit, varia-
teit aan definities en oplossingen en breed draagvlak.

De Bruijn, Ten Heuvelhof en  In 't Veld (2002) pleiten voor een goed procesontwerp
bij de start van een proces. Op dit punt wijkt het NUBS-proces af; er was geen sprake van
een procesontwerp. Per ronde werden globale projectvoorstellen aan de bestuurders ter
besluitvorming voorgelegd. waarin doelen, tijdpad, kosten en de verdeling daarvan
waren opgenomen, maar verder lag er niets vast. Als er ti idens een ronde reden was om
daar wijzigingen in aan te brengen, werd dat aan de bestuurders voorgelegd, die al of niet
hun goedkeuring gaven. Achteraf kan geconstateerd worden dat het procesverloop veel
overeenkomsten heeft met de door De Bruijn, Ten Heuvelhof en In 't Veld aanbevolen

procesgang, maar dat is niet voorafzo besloten. Het procesverloop sluit eerder aan bij de
opvatting van de auteurs dat het formuleren van de probleemstelling deel dient uit te         I65
maken van het interactieve proces. Een procesontwerp kan daar niet bij voorbaat in voor-
zien.

Over interactieve beleidsontwikkeling in een hierarchische organisatiestructuur is door
verschillende auteurs geschreven (Lintsen en Breed, I996; van den Doel en van
Velthoven, I998; Hood, I998; De Bruijn en ten Heuvelhof. I999; Prilpper en Steenbeek.
I999; Hendriks en Tops, 2OOI; Zouridis. 2003; Bevers, 2004)· Van Hout, Van Stipdonk
en Frissen (200 I. p. 24) onderscheiden drie perspectieven op basis waarvan de provincie
beleid kan ontwikkelen. Allereerst een klassiek-ambtelijke uitgangspositie, waarbij
beleidsontwikkeling gezien wordt als onderdeel van de interne. reguliere beleidscyclus.
Het project dient dan gericht te zijn op het ontwikkelen van beleid en het tot stand bren-

gen van besluitvorming hierover. Een modern-ambtelijke uitgangpositie zien zij als
tweede perspectief. Ook dan gaat men uit van het ontwikkelen van een beleidsinstru-
ment, maar nu niet centraal gestuurd vanuit de provincie, maar in samenwerking met
belanghebbende externen, die in de toekomst met het te ontwikkelen beleid te maken
krijgen. Het project wordt in dit perspectief gezien als een strategisch proces om te
komen tot een plan dat op een hogere schaal houvast geeft aan de dagelijkse besluitvor-
ming (Zouridis, 2000). Het gaat hierbij niet alleen om beleidsinhoudelijke kennis, maar
ook om het vormgeven van een relevant netwerk en om procesmatige kennis en kunde.
Als derde perspectief onderscheiden zii een modern-experimentele uitgangspositie. In
dit perspectief gaat het om procesmatige kennis en ervaring.  Deze kan worden ontwik-
keld door te experimenteren met nieuwe manieren van beleidsontwikkeling. Het ont-
wikkelen van een adequaat netwerk en het communiceren met belanghebbenden speelt
in dit perspectief een belangrijke rol. De provincie is in deze rol meer regisserend en
kaderstellend dan enkel beleidsvormend (Van Hout, van Stipdonk en Frissen, 200I, pp
39-4I).

Vanuit de gezichtspunten van Van Hout, Van Stipdonk en Frissen kan er voor de
start van het NUBS-proces bij de provincie gesproken worden van een klassiek-ambtelii-
ke uitgangspositie. De eerste poging om met de steden de vormgeving van het Brabantse
deel van de Stedenring te bespreken werd vanuit deze optiek ondernomen. Dit liep uit
op een fiasco; de steden wilden niet met elkaar en niet met de provincie samenwerken.
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Belangrijkste opgave bij de nieuwe start was het ombuigen van de vijandige houding tot
een vorm van communicatie en coaperatie. De uitgangspositie aan het begin van de eer-
ste ronde van het NUBS-proces is te duiden als modern-ambtelijk; in de volgende ron-
des verschoof het beeld meer naar een modern-experimentele benadering in de derde
ronde. Tildens de vierde ronde werden initiatieven rondom het manifest voor een aan-
zienlijk deel aan de Brabanders overgelaten en nam de ambtelijke top een afwachtende
houding aan.

Gomis (I999) constateert dat een organisatie die interactief beleid wil ontwikkelen ook
de consequenties daarvan moeten accepteren en de organisatie daarop moet aanpassen.
Tijdens de eerste drie ronden van het NUBS-proces gebeurde dit ook: het proces stond
min of meer los van de hierarchische structuur van het ambtenarenapparaat  en viel
onder directe verantwoordelijkheid van de gedeputeerde. De directeur ging aanvankelijk
in dit proces mee, maar distantieerde zich later van deze positionering en kwam steeds
meer op afstand te staan. In de vierde ronde was hij eerder een tegenstander dan onder-

I66 steunend aan de politiek. Ook PrOpper (I999) en Hendriks en Tops (200Ia) onderken-
nen het spanningsveld tussen interne en externe actoren, maar ook tussen belangheb-
benden binnen ten organisatie. Een hierarchische structuur en een interactieve
procesontwikkeling gaan soms nogal moeilijk samen (Singeling, I996). Dit blijkt ook op
bepaalde momenten in het NUBS-proces. De belangentegenstellingen tussen de
bestuurders. de directeur en de projectleiders hebben ook hier soms tot moeilijkheden
geleid.

March en Olson (I995) spreken van betekenisgeving als belangrijk aspect van bestuur-
liike processen. In het onderzochte proces is veel geinvesteerd in gemeenschappeliike
normen en waarden, wederziids respect, overeenstemming over de besluitvorming en de
wijze waarop deze tot stand komt. Het positieve verloop van het proces kan daar voor een
belangrijk deel aan worden toegeschreven.

Hendriks en Tops (200Ib) leggen, bil hun vergelijking tusssen een instrumentele en
een culturele benadering, bij de culturele benadering het accent op de wijze waarop de
besluitvorming tot stand komt, welke actoren in het proces worden betrokken en welk
normen- en waardenpatroon aan de besluitvorming ten grondslag ligt. Het zijn juist die
elementen die voor de 'betovering' en de binding tussen actoren zorgen. Daarom pleiten
Van Twist (1994), Kensen (I999), Toonen (I995), Yanow (I994) en Kleiin (I957) voor
'bestuurskunst' als onderdeel van de bestuurskunde. 1n het NUBS-proces zijn hiervan
voorbeelden aan te wijzen. De bestuurders en andere participanten keken in het begin
wel eens raar op, bilvoorbeeld als er boekies met een 'binnenkant' en een 'buitenkant'
verschenen of als er tildens het diner op ligfietsen door de marmeren hal van het pro-
vinciehuis werd geraasd, maar ze genoten er wel van en gingen het ook in hun eigen
organisatie imiteren. Het lijkt gerechtvaardigd het NUBS-proces door de vormgeving, de
variatie aan actoren en de gezamenlijke betekenisgeving te duiden als een proces op
basis van een culturele benadering. De contactgroep NUBS was hier de belangrijkste
bedenker en organisator van.

De vraag doet zich tenslotte voor of deze aanpak geen consequenties had voor het poli-
tieke primaat. Er ziin in de theorie verschillende visies op het politieke primaat terug te
vinden. Enerzijds wordt ervoor gepleit om de besluitvorming aan de gekozen bestuur-
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ders over te laten. anderzilds wordt er aandacht gevraagd voor het democratisch gehalte
van besluitvorming door ook belanghebbenden te consulteren. Het NUBS-proces komt
aan beide visies tegemoet: het politiek primaat is geen geweld aangedaan, het waren
steeds de bestuurders die de besluiten namen. Door de vormgeving van het proces heb-
ben echter ook belanghebbenden hun visie kunnen geven, die door de bestuurders seri-
eus werd genomen. Hun mening klonk door in de door politici genomen besluiten.

Op basis van het bovenstaande kunnen er met betrekking tot de eerste vraag enkele con-
clusies worden getrokken:

-   Het NUBS-proces past in een governance-achtige benadering van de verhouding tus-
sen overheid en samenleving, waarin vooral de nadruk wordt gelegd op horizontale
vormen van interactie.

-  Gegeven de doelstellingen en de context kon de provincie niet kiezen voor een geslo-
ten benadering; de keuze voor een open en interactief NUBS-proces was de enige
mogelijkheid in de gegeven situatie. Bij de precieze vormgeving en invulling daarvan             I67
hebben zich natuurlijk voortdurend dilemma's voorgedaan.

-   De procesgang van het NUBS-proces kan gezien worden als een netwerkbenadering
in de context van een hierarchische organisatie; daaruit vloeien spanningen voort, die
ook in het NUBS-proces aan de oppervlakte zijn gekomen.

-   De vormgeving van de samenwerking tussen provincie en steden evolueerde gaande-
weg van een klassiek-ambteliike naar een modern-experimentele benadering. Van
groot belang was daarbij het toelaten en organiseren van verschillende visies en bena-
deringen. Daarnaast waren ook het investeren in gezamenlijke normen en waarden
en het opbouwen van een vertrouwensrelatie van groot belang.

- Gezamenlijke betekenisgeving is in een interactiefproces zeker zo belangriik als 'hel-
dere doelstellingen' ; interactieve besluitvorming is een instrumenteel en een cultu-
reel proces. Om aan dat laatste vorm te geven is een vleug 'bestuurskunst' noodzake-
hjk.

-   Het is niet mogelijk om op basis van het NUBS-proces procesregels te formuleren die
generaliseerbaar zijn, behalve dat die regels juist in de loop van het proces door de
gezamenlijke participanten moeten worden ontdekt, geaccepteerd en vastgesteld.
Ook zonder een tevoren opgesteld procesdocument kan een interactief beleidsont-
wikkelingsproces tot een goed einde worden gebracht.

-   Een interactiefproces hoeft geen bedreiging te zijn voor het politieke primaat; ze kun-
nen goed samengaan, sterker nog: er een herkenbare en productieve invulling van
zijn, zoals bij het NUBS-proces gebleken is.

9.3 Opbrengsten van processen

De tweede onderzoeksvraag in de inleiding is gericht op de opbrengsten van processen.
met name wat opbrengsten in theoretische zin zijn en wat in dat licht de opbrengsten
van dit proces geweest zijn. Het eerste deel van deze vraag is in het theoretisch hoofd-
stuk al aan de orde geweest (paragraaf 2.9). De opbrengsten van het NUBS-proces zijn
in het vorige hoofdstuk besproken (hoofdswk 8). Ook met betrekking tot de tweede vraag
kunnen enkele conclusies worden getrokken:
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-   Het NUBS-proces is oorspronkelijk gestart om een relatieprobleem met de steden op
te lossen. Het aangaan, uitbouwen of verbeteren van relaties is een procesmatige aan-
gelegenheid. Het is nuttig om daar een inhoudelijk doel aan te koppelen als 'voertuig'
voor het proces, wat in de eerste ronde ook gebeurde. Het 'voertuig' leverde inhou-
delijke opbrengsten op, maar de procesmatige en doorwerkingsopbrengsten waren
talrijker. wat ook voor de hand ligt gezien het uitgangspunt van de eerste ronde.

-   De uitbouw en ontwikkeling van het proces werd door zowel de provinciale als de ste-
delijke bestuurders als een succes gezien en dit werd in de volgende rondes herhaald
en uitgebreid. De dynamiek van het proces was tijdens de hele duur de motor die
instemming en enthousiasme genereerde. Hierdoor ontstond een keten van activi-
teiten die leidde tot een self fulfilling prophecy: "H6, we h6bben kennelijk samen iets
- we willen samen iets - we gaan samen iets d66n -  kijk ons nou eens: het lukt ons
om samen iets te doen!" Allereerst werd er gewerkt aan het verbeteren van de relaties;
het samen iets doen leidde tot tastbare producten en de opgedane ervaringen vroegen
om herhaling, zodat er zowel Ie als 2e en 32 orde opbrengsten tot stand kwamen.

I68 -  Er mag van worden uitgegaan dat er een relatie is tussen de procesdynamiek en de

verschillende orden opbrengsten. Het grote aantal procesmatige opbrengsten is een
rechtstreeks gevolg van het het modern-ambtelijk perspectief van waaruit de provin-
cie het NUBS-project heeft ingezet. Er is sprake van een culturele benadering, waar-
bij externen serieus werden genomen en een belangrijke rol in het proces kregen toe-
bedeeld. Hierdoor werden zowel Ie, als 2e en 3e orde opbrengsten gegenereerd, maar
de nadruk ligt toch met name op de opbrengsten van de 2e orde. Dat deze opbreng-
sten doorwerken in en buiten de organisatie mag dan ook verwacht worden. De Ie
orde opbrengsten zijn noodzakelijke bijproducten om de dynamiek in het proces te
houden.

Er zijn verschillende dingen die opvallen in het NUBS-proces en die een relatie hebben
met de wijze waarop het proces is vormgegeven en met de geleverde opbrengsten:

- Zacht versus hard: enerzijds is er veel aandacht voor de 'verleiding' (vormgeving,
regie van de bijeenkomsten), daarnaast concrete, harde resultaten als een onder-
zoeksrapport en een aantal samenwerkingsprojecten;

- Klein versus groot: er werd gewerkt aan concrete projecten enerzijds en een toe-
komstvisie voor de lange termijn anderzijds;

-  Werken op verschillende niveaus: zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau, bin-
nen en buiten het provinciehuis, bij het bedrijfsleven en kennisinstituten werd ener-
gie in het project gestoken om het in de lucht te houden;

- Extern gedefinieerde druk: door de interactieve aanpak waren er veel externe actoren
bij het project betrokken die belang hadden bij het welslagen ervan. De provincie kon
zich niet permitteren het project te laten mislukken en het nieuw verworven netwerk
van medestanders teleur te stellen;

-   Sneeuwbaleffect: het project startte met een beperkt groepje ambtenaren en bestuur-
ders en gaande het proces werden er steeds meer actoren bij betrokken. Aan het eind
van het project bestond er een netwerk van enkele duizenden mensen;

-   Tijdens het proces zijn er bii sommige bestuurders ook momenten van lichte paniek
geweest. Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens het opstellen van het manifest. waarvan
besloten  was  het door externe gezaghebbenden te laten opstellen. De uiteindelijke
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statements waren dus ook voor de bestuurders een verrassing, maar pasten in de
keuze om als Brabantse bestuurders naar de samenleving te luisteren. Daar was niet
iedereen blij mee. "Hoe kunnnen anderen nou iets over het milieu zeggen, ik ben
toch de gedeputeerde!" De vooraf goedgekeurde aanpak bleefechter gehandhaafd.

- 'Intern' versus 'extern': het proces vindt na de presentatie van het manifest meer
gehoor in Brabant dan in de provinciale organisatie.

-  Ook na het beeindigen van het NUBS-proces is de samenwerking tussen de provin-
cie en de vijf steden blijven bestaan. Veel besluiten over nieuwe ontwikkelingen in
Brabant worden in gezamenlijkheid genomen. De steden en de provincie hebben er
samen voor gepleit om in de nieuwe rijksnota Ruimte (2002) als Brabantstad opge-
nomen te worden.

9.4 Gemiste kansen

Er zijn binnen het NUBS-proces zaken aan te wijzen die beter hadden kunnen lopen en 169
die daarom als gemiste kans kunnen worden beschouwd.

Knelpunt was het verschil in opvatting tussen de provinciebestuurders en de ambte-
lijke top en tussen ambtelijke top en projectmanagement. Als opvattingen en ideeen van
bestuurders niet parallel lopen met die van de ambtelijke top kunnen lagere ambtenaren
en projectmanagers hierdoor in de problemen komen. Dit gebeurde in de derde ronde
van het NUBS-project. De projectleiders kregen geregeld tegenstrijdige opdrachten.
"Ach, die bestuurders. die moet ie een beetje tegen zichzelf in bescherming nemen"
sprak een betrokken manager en verbood hen door het bestuur gegeven opdrachten uit
te voeren. Verschillen in opvatting tussen bestuurders en ambtelijke top werken verslui-
erend en halen de vaart uit het proces.

In de vierde ronde was de communicatie rondom het manifest naar binnen en naar
buiten toe niet optimaal door deze verschillen in opvatting en het gebrek aan adequate

rugdekking vanuit het bestuur. Het verminderen van de aandacht van de bestuurders na
het verschi inen van het manifest is ook een van de factoren waardoor er niet alles uit het
NUBS-project en het manifest is gehaald wat er in had kunnen zitten.
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10.1 Inleiding I7I

Er kan op verschillende manieren naar processen als het NUBS-proces worden gekeken.
Omdat het proces een bestuurskundige achtergrond heeft is dit mijn optiek om ernaar
te kijken.

De aanleiding voor het project was tweevoudig: een relatieprobleem van de provincie
met de steden waardoor rijksopdrachten niet konden worden uitgevoerd enerzijds en
een rolprobleem van de provincie naar buiten toe anderzijds. Een eerdere poging om de
relatie met de steden te verbeteren was op een fiasco uitgelopen. De steden dachten
elkaar en de provincie niet nodig te hebben en zagen de provincie als een hindernis om
hun eigen plannen te kunnen uitvoeren. Een tweede poging moest daarom anders wor-
den ingezet. Daarbii werd, naast de instrumentele benadering om het probleem op te
lossen, vooral ingezet op een culturele benadering. Volgens Tops en Weterings gaat het
daarbij om waarden die in het proces zelf tot uitdrukking komen. Zij zijn doorgaans tot
onderliggende zin- en betekenisgevingspatronen te herleiden. Die hebben geen strikt
instrumentele betekenis, maar hebben te maken met gekoesterde - hoewel vaak slui-
merende - opvattingen over hoe 'de wereld' in elkaar behoort te zitten. Soms zijn ze te
herleiden tot algemene visies ofidealen, maar de betekenisgevingspatronen hebben ook
betrekking op de rol ofde positie die verschillende actoren in het besluitvormingsproces
innemen. Dan gaat het bijvoorbeeld om respect voor de autonomie van professionals of
de eigenstandige oordeelsvorming van betrokkenen. Een besluitvormingsproces is ook
een voortdurende uiteenzetting ofconfrontatie met dit soort impliciete waarden en bete-
kenissen. Vanuit een strikt instrumenteel perspectief zijn zij soms hinderlijk of irratio-
neel, in een cultureel perspectief zijn zij de grondslag van betrokkenheid en engage-
ment. Over een eigentijdse en realistische rol van bestuurders zeggen Tops en
Weterings:

"Eigentijds bestuur kenmerkt zich door de wijze waarop maatschappel(ike bondgenoten worden
gemobiliseerd. welke mechanismen daarbij een rol spelen. Het is van belang om te laten zien
wat er gebeurt en welke specifieke vormen en combinaties van idealistische en machtsgerichte
politiek, van instrumented en cultureel handelen daarbij te onderkennen zijn" (Tops en
Weterings. 1998. p.4)·
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Vanuit hun opvattingen over de rol die een provincie in deze tijd dient te spelen kan
geconcludeerd worden dat het de provincie Noord-Brabant gelukt is om naar buiten toe
een ander, meer eigentijds gezicht te laten zien en daar ook naar te handelen. De pro-
vincie heeft zich niet opgesteld als een autoritaire overheid, maar als een gebiedsgericht
regisseur met belangstelling voor wat er in Brabant gedacht en gevonden wordt. Er is een
interactief proces op gang gekomen op basis van een culturele benadering,  er is respect
getoond voor de zienswijze en belangen van de andere actoren en daar is bij de besluit-
vorming rekening mee gehouden. Deze houding heeft de provincie opbrengsten opgele-
verd van zowel de Ie, 22 als je orde. Er is ruimte gemaakt om te experimenteren met
nieuwe bijeenkomsten, nieuwe werkvormen, opvallende vormgeving en andere aspecten
van de 'bestuurskunst' en dat heeft geleid tot concrete producten, verbeterde relaties en
tot support voor het proces in de provinciale omgeving.

10.2 Aanvullende 'succesfactoren'
I72

In de praktijkverhalen uit de literatuur zijn factoren naar voren gekomen die belangrijk
Zijn voor het slagen van een proces en deze zijn ook in het NUBS-proces terug te vinden.
Er ziin echter ook elementen te benoemen die juist hier een rol speelden en kenmerkend
zijn voor dit proces: factoren die niet vooraf bedacht zijn, maar die zich toevalligerwiis
voordeden, die aan het proces gekoppeld konden worden en die achteraf van groot
belang blijken te zijn geweest voor het verloop ervan:

Onderaan beginnen
Het project is gestart met het aanknopen van relaties met ambtenaren en niet met
bestuurders. Bestuurders willen vaak snel resultaten zien terwiil ambtenaren niet in de
eerste plaats politiek, maar inhoudelijk geinteresseerd zijn.  Bii de start van het proces
was de sfeer in de NUBS-contactgroep ronduit vijandig. Uit interviews blijkt achteraf dat
de leden met een uitdrukkelijke opdracht van hun bestuurders op pad waren gestuurd:
"Laat je niet teveel met de provincie in, vertrouw de collega's uit de andere steden niet!"
(bijlage 3)· De contactgroep bestond uit afdelingshoofden ruimtelijke ordening of stede-

lijke ontwikkeling; zij worstelen in hun organisatie met vergeliikbare stedelijke proble-
men en hebben meestal geen vakcollega's op hetzelfde niveau. Toen het project begon te
lopen en het vertrouwen in elkaar toenam hadden ze ook steun aan elkaar bij de stede-

lijke problematiek, waardoor het saamhorigheidsgevoel werd bevorderd. Het gegeven dat
de contactgroep tijdens het gehele proces qua samenstelling min of meer gelijk bleef
speelde daarbii een grote rol. De keerzijde van de sterke band in de contactgroep was in
sommige gevallen echter een geisoleerde positie binnen de eigen organisatie.

Hoe vertel ik het thuis?
Tiidens de eerste bijeenkomst van de contactgroep werd afgesproken geen notulen te
maker. zodat er vrij gepraat kon worden. Er werd gesproken op basis van een 'vrijden-
kersanalyse'. puur inhoudelijk en zonder de politieke haalbaarheid erbil te betrekken.
Pas als er een gezamenlijk standpunt was over vervolgstappen werd een strategie afge-
sproken om dit in de eigen organisatie voorzichtig in de week te leggen. De leden ken-
den hun eigen organisatie goed, zodat ze wisten wat daar wel en niet haalbaar was. In de
contactgroep werden strategieen besproken om de besluitvorming in de diverse gemeen-
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ten positief te beinvloeden. Iedereen had hierin zijn eigen verantwoordelijkheid;
bestuurlijke feeling was een belangrijk element.

Nieuwe kaarten, nieuwe kansen
Om niet dezelfde problemen op dezelfde wijze bij dezelfde organisaties aan de orde te
stellen was gekozen voor een heel andere aanpak. Niet de gebruikelijke ambtelijke bij-
eenkomsten en onderzoeken, geen nota's met nieties of ringbandjes, geen vergaderza-
len met rilen stoelen. De NUBS-werkwiize trok de aandacht. De pers was geinteresseerd
en er verschenen regelmatig positieve publicaties, die de belangstelling voedden.
Statenleden en gemeenteraadsleden werden nieuwsgierig naar wat er allemaal gaande
was en daarvan werd gebruikt gemaakt. Gedurende het proces werden ze regelmatig
geinformeerd via notities, mailing en nieuwsbrieven en er werden voor hen vergelijkba-
re bijeenkomsten georganiseerd, die druk bezocht werden. Door hen in een vroeg stadi-
um bij het proces te betrekken voelden ze zich medeverantwoordelijk. ze volgden daar-
door het proces met een positief gevoel; dit kwam de besluitvorming binnen de diverse

gremia ten goede. I73

Ruimte houden voor nieuwe impulsen, aansluiten bij wat zich voordoet
De problemen waar Brabant mee worstelde waren niet uniek voor deze provincie. Ook
elders maakte men zich zorgen over de werkgelegenheid, het milieu, de mobiliteit en de
tweedeling in de samenleving. In de media verschenen regelmatig artikelen die raak-
vlakken hadden met het proces en daar werd op ingespeeld: bepaalde gebeurtenissen of
krantenartikelen die een aanknopingspunt boden of inspireerden werden meegenomen
in het proces. Het uitnodigen van Wouter van Dieren naar aanleiding van een interview
in de NRC is daarvan een voorbeeld. De gevolgen hiervan voor het verloop van het pro-
ces had niemand voorzien. Een ander voorbeeld is het hoge snelheidsfietspad in
Helmond; ook een initiatief dat 'en passant' ontstond. De commissaris was uitgenodigd
om op de Technische Universiteit in Eindhoven een symposium te openen over nieuwe
transportmiddelen. Op initiatief van de contactgroep reed hij vanaf het provinciehuis in
zijn dienstauto, voorafgegaan door een aantal ligfietsers, in een half uur naar de TUE en
toonde daarmee aan dat de hoge snelheidsfiets een reeel alternatief is voor het woon-
werk verkeer.

Goede mix van actoren
Er was weliswaar regelmatig overleg van bestuurders met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven of de kennisinstituten, maar nooit in de volle breedte en zeker niet zonder
vaste agenda. De bijeenkomsten die er tijdens het NUBS-proces met deze drie partijen
georganiseerd werden waren bedoeld om vrijblijvend van gedachten te wisselen, in de
hoop dat er een gezamenlijk standpunt en/of initiatief uit voortkwam. Hierdoor waren
niet al bij voorbaat de stellingen betrokken en was er nog manoeuvreerruimte, men
kende vooraf elkaars mogelijkheden en beperkingen, waardoor men meer rekening met
elkaar hield en overeenstemming bereikbaarder werd.

Netwerken
Doordat er veel activiteiten werden georganiseerd, vaak parallel, ontstond er een netwerk
van bestuurders, wetenschappers, contactpersonen uit het bedrijfsleven, het maatschap-
pelijk leven en ambtenaren. Dit netwerk werd gekoesterd. Er was een regelmatige
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stroom van informatie over uitkomsten van onderzoek of brainstorms. nieuwe initiatie-
ven werden gemeld, maar ook werden Nieuwjaarskaarten verstuurd. Mensen voelden
zich daardoor bij het proces betrokken, er hoefde niet steeds draagvlak gegenereerd te
worden voor een volgende stap in het proces. Ook namen contactpersonen zelfvaak ini-
tiatieven om deskundigen op een bepaald terrein bij het proces te betrekken.

Eerst het spel en dan de knikkers
Het proces kende verschillende rondes. Aan het begin van elke ronde werd een globaal
projectdocument opgesteld en aan de bestuurders ter besluitvorming voorgelegd. De
grote liinen stonden erin, maar verder geen details. De contactgroep had daardoor een
grote vrijheid om te opereren. In het algemeen waren de bestuurders tevreden over de
resultaten en het bracht publiciteit met zich mee over de voortvarendheid van de
Brabantse bestuurders; weinig reden om hier een stokie voor te steken. Het proces kreeg
in het maatschappelijk veld steeds meer impact, de bestuurders hadden zich stapje voor
stapje gecommitteerd, waardoor het leek ofer geen weg terug was. Achterafhad het suc-

I74 ces dan 'vele vaders': iedereen wilde zich het proiect (en het succes) toe-eigenen.

Het Paard van Troje
Er was een grote mate van handelingsvrijheid voor de projectleiders en de contactgroep.
De bestuurders gingen akkoord met het voorstel om het manifest te laten opstellen door
een aantal aansprekende mensen uit het maatschappelijk veld. Het ging hierbij met
name om mensen met visie en charisma, die een duidelijke mening hadden over de
maatschappelijke problemen die in het Manifest aan de orde moesten komen. Het lag
voor de hand dat de betrokkenheid van deze 'bekende Nederlanders' de nodige aandacht
zou trekken die op het manifest zou afstralen en dat sprak de bestuurders wel aan. De
andere kant van de medaille was dat niet zijzelf, maar anderen een visie over de toekomst
van Brabant op tafel legden, maar dat realiseerde men zich later pas. Het manifest zou
beduidend minder aandacht hebben gekregen als het door bestuurders gemaakt was. De
kans was groot dat het manifest een 'duizenddingendoekje' zou zijn geworden van poli-
tieke compromissen. zonder veel zeggingskracht.

'Initiatiefdoders' omzeilen
Het hele proces zat vol hindernissen vanwege het grote aantal actoren met vaak tegen-
gestelde belangen. Zo waren er de vijf burgemeesters die bij de start van het proces nog
weinig ophadden met elkaar en nog minder met de provincie. Ook waren er belangen-
tegenstellingen tussen bestuurders onderling, tussen bestuurders en ambtenaren. tus-
sen ambtenaren bij de steden en de provincie. Dat vergde veel stuurmanskunst. De leden
van de contactgroep moesten in hun eigen organisatie subtiel opereren om niet tussen
de molenstenen fiingemalen te worden. Bii de provincie deden zich problemen voor tus-
sen de initiatiefnemer van het project, Pieter van Geel. en andere gedeputeerden, die
vonden dat hij teveel aandacht kreeg. Ook het probleem van de aansturing van het pro-
ces tussen de bestuurders en het management vroeg om een voortdurende 'kruip-door-
sluip-door' strategie van de projectleiders.

Politici die hun nek durfden uit te steken
Het NUBS-proces was nogal ongewoon. Er gebeurden dingen die zich in het provincie-
huis nog nooit hadden voorgedaan, er was veel openheid, publiciteit, burgers werden
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betrokken bij toekomstig provinciaal beleid. Het einddoel was voor niemand helder.
Binnen het provinciehuis werd het proces door bestuurders en ambtenaren met argus-
ogen gevolgd. Zowel Pieter van Geel, onder wiens verantwoordelijkheid het proces start-
te als de commissaris van de koningin, Frank Houben hebben hun nek uitgestoken en
het proces beschermd. Zonder hun rugdekking waren de zaken mogeliik heel anders

verlopen.

De projectleiders vulden elkaar aan
De projectleiders hadden een verschillende achtergrond; de ene was stedenbouwkundi-
ge en al jarenlang werkzaam bij de provincie, de andere was planoloog, nog maar kort in
provinciale dienst en niet gehinderd door het verleden. Ook qua vaardigheden waren er
de nodige verschillen. Er was enerzijds een stuk gezamenlijke inhoudelijke input en
daarnaast waren er specifieke persoonlijke eigenschappen, waardoor samen een breed
terrein aan vaardigheden werd bestreken. De fantasievolle ideeen van de een werden
door de ander tot haalbare proporties teruggebracht, de een legde contacten en de ander
'betoverde' de mensen met aansprekende verhalen. Door de verschillende achtergrond I75

en optiek moesten ze hun ideeen voortdurend aan elkaar 'verkopen' en alleen de beste
daarvan bleven overeind.

De sterren stonden goed
Tijdens het NUBS-proces speelden in het maatschappelijk veld een aantal problemen,
die al lang als 'groot' thema op de agenda stonden, zoals mobiliteit, milieu, duurzaam-
heid, criminaliteit, tweedeling van de maatschappij. Conventionele oplossingen faalden.
maar werden bij gebrek aan beter vaak ingezet. Nieuwe structurele oplossingen bleven

vooralsnog uit. Er werden geen initiatieven hiertoe genomen, iedereen leek op iedereen
te wachten. Onduidelijk was wie de probleemeigenaren waren. Er heerste het gevoel dat
er een doorbraak moest komen. Daardoor kwamen de nieuwe ideeen van het NUBS-pro-
ces op het juiste moment en vielen in goede aarde.

Deze 'succesfactoren' hebben zeker een belangrijke bijdrage geleverd aan het proces. Ze
zijn ieder voor zich moeilijk generaliseerbaar omdat ze specifiek ziin voor het NUBS-
proces en de periode waarin dit proces zich afspeelde. Toch kunnen ze onder een bepaal-
de gemeenschappelijke noemer geschaard worden die wel herhaalbaar is: open staan,

goed kiiken en goed luisteren naar ie omgeving. En dat is wat de provincie met dit pro-
ces beoogde: een nieuwe houding, een provincie 'met ogen en oren'.

10.3 Wat valt er van dit proces te leren)

Uit het NUBS-project kunnen de volgende lessen geleerd worden:

- Grote voorzichtigheid en vrijblijvendheid zi in van belang bij het tot stand brengen
van een relatie met onwillige partners. Het wederzijds respect voor elkaars inzichten
en doelen is een voorwaarde om met elkaar te kunnen communiceren en tot weder-

zilds vertrouwen te komen. Pas daarna is het mogelijk om daadwerkelijk samen te
werken aan een gemeenschappelijk doel.

- Continuiteit in de groep van gesprekspartners is van groot belang om optimaal
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gebruik te kunnen maken van de investeringen in wederzijds vertrouwen.
-  In interactieve processen mag er geen onderscheid gemaakt worden in rangen en

standen; gelijkwaardigheid is een voorwaarde om actoren het gevoel te geven dat ze
serieus worden genomen. Dit geldt niet alleen voor de verschillende overheidslagen,
ook het bedrijfsleven en de kennisinstituten moeten worden erkend als belangrijk en
aanvullend op de eigen provinciale kennis.

-  Bij het aangaan van relaties met potentiele partners is een aansprekende communi-
catiedrager nodig die het leggen van contacten vergemakkelijkt. Het doel van het
NUB S-proces was allereerst gericht op het verbeteren van de relaties tussen de steden
en de provincie en de steden onderling, maar het is moeilijk daar een concreet eind-
doel aan te koppelen. Door daar een helder en herkenbaar onderzoek naar de kansen
en bedreigingen van de Brabantse steden in een groter kader aan te verbinden sneed
het mes aan twee kanten: enerzijds kwam er duidelijkheid over de wenselijkheid en
vorm van samenwerking, anderzijds werd tijdens het onderzoek in feite al samenge-
werkt, waardoor de partners aan elkaar konden wennen.

I76            - Het verdient aanbeveling energie te stoppen in het bevorderen van leerprocessen in
de relaties tussen de verschillende partijen. Dit geldt voor zowel de provinciale en ste-
delijke overheden, maar ook voor het bedrijfsleven, de kennisinstituten en maat-
schappelijke organisaties.

- Bestuurlijke dekking is noodzakelijk om vernieuwende projecten van de grond te krij-
gen. In een bureaucratische organisatie zijn er soms tegenstrijdige belangen tussen
bestuurders en het ambtelijk apparaat. Bestuurders willen graag iets concreets tot
stand brengen en daarvoor soms nieuwe wegen inslaan, terwijl het ambtelijk appa-
raat geneigd is de status quo te handhaven. Als interne ambtenaren de opdrachtne-
mers ziin is het van belang hen uit de wind te houden van de ambtelijke top en hen
bestuurlijke dekking te bieden om nieuwe doelen te verwezenlijken of nieuwe werk-
wijzen te hanteren.  Bii het ontbreken van die dekking of bij het verminderen van de
bestuurlijke aandacht krijgt de bureaucratie de overhand, zoals in de communicatie-
fase rondom het manifest is gebleken.

- Bestuurliike verbreding is een belangrijk element in het genereren van draagvlak.
Vaak concentreren processen zich rondom bepaalde bestuurlijke sleutelfiguren;
raadsleden en statenleden worden vaak pas in een laat stadium bij processen betrok-
ken en mogen dan nog net meebeslissen of er gelden kunnen worden vrijgemaakt
voor de plannen van de centrale bestuurders. Door hen in een vroeg stadium bij het
proces te betrekken. hen te informeren en hen mede-eigenaar van de problematiek te
maken wordt de besluitvorming in de verschillende colleges aanzienliik vergemakke-
lijkt

- Vormgeving, creativiteit en verrassing zijn belangrijke elementen om mensen te prik-
kelen en te binden. De uiterlijkheden van het NUBS-proiect zoals vormgeving, logo's,
keuze van locaties en regie van bijeenkomsten vielen op; de provincie communiceer-
de op een nieuwe wijze. Het proces trok hierdoor de aandacht die het anders niet
gekregen had. Dit maakte het gemakkelijker om nieuwe ideeen aan de man te bren-
gen. De inspiratie en het taalgebruik van de utopieen werden ook door anderen over-
genomen. Ook burgemeesters en provinciebestuurders namen gedurfde taal in de
mond. Zo vroeg Rutten bijvoorbeeld aan de deelnemers van de brainstorm in Breda
om
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"vanavond ook uwfantasie de mimte te geven. Om Bernard Shaw aan te halen: Some people
think about things that happen and ask 'why'; I dream about things that don't happen and ask
'why not'. Het gaat om visit en dud; om initiati€fen sturing; het gaat om an proces en een

richting. "

-   Een bepaalde prikkeling rondom een proces, zoals het aura van "hier gebeurt iets bij-
zonders", of een vorm van geheimzinnigheid, draagt bij aan de belangstelling van
niet-betrokkenen.

-   Externe druk is een belangrijk hulpmiddel bij de totstandkoming van besluiten. Het
NUBS-project was extern gericht, er werd contact gezocht met de steden, het bedrijfs-
leven, de kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Bij de nieuwe partners
werden verwachtingen gewekt, de provincie werd concreet aangesproken op nieuw
gedrag en nieuwe activiteiten, die niet genegeerd konden worden zonder het pas
opgebouwde krediet weer te verspelen.

-  Het is belangrijk bij een culturele aanpak om de projectleiders en de contactgroep
enige vrijheid te geven bij de uitvoering van hun opdracht, hen de tijd te gunnen om I77

inzicht te krijgen in de gevoeligheden en ergernissen. Teveel druk om snel tot con-
crete resultaten te komen gaat ten koste van de uiteindelijke resultaten.

-  Openheid, 'ad random werken' is productief: veel ideeen, koerswijzigingen en toe-
voegingen aan het oorspronkelijke doel ontstonden gaande het proces. Er werd aan-
gesloten bij ontwikkelen die zich tegelijkertijd elders voordeden en die een relatie
hadden met het NUBS-project. Hierdoor ontstond een interactief proces met een
omvang en een output die niet voorzien was.

-   De externe waardering voor een project heeft invloed op de interne doorwerking. De
kennis en kunde met betrekking tot de regie van het NUBS-proces heeft ertoe geleid
dat ook andere beleidsontwikkelingsprocessen zoals het nieuwe streekplan, het ver-
keers- en vervoersplan, de reconstructie van het platteland en de uitwerkingsplannen
van de stedeliike regio's op interactieve wijze werden georganiseerd. Zowel bii
bestuurders als bij ambtenaren is deze aanpak eerder regel dan uitzondering gewor-
den.

-  Het in het leven roepen van een soort ontwikkelingsorganisatie, naast de bestaande
hierarchische organisatie, gericht op de relatie organisatie-klant is van groot belang
en kan een belangrijke meerwaarde bieden. Zo'n ontwikkelingsorganisatie moet zich
richten op het ontwikkelen of naar boven halen van visies, het ontwikkelen van net-
werken, het ontwikkelen van een systematiek en zorgdragen voor participanten die
zich ontwikkelen tot proceseigenaar.

- Interactieve beleidsontwikkeling is vooral een organisatievraagstuk. Naar buiten toe
integraal werken vanuit een onderdeel van de organisatie is niet zozeer een probleem,
maar juist het organiseren van 'interne' samenhang. Het NUBS-project was vooral
gericht op het verbeteren van de externe relaties; het NUBS-denken bleef daardoor
beperkt tot een kleine groep betrokkenen in het provinciehuis, terwijl buiten het pro-
vinciehuis de belangstelling veel groter was. "Het is vooral een gezamenlijke zoek-
tocht" zegt de projectmanager van Breda meer dan eens in Stadsbespiegelingen
(BoogerS et all. 2002, p. I96). Het tegelijkertijd ontwikkelen van een extern en een
intern draagvlak verdient de grootste aandacht voor de doorwerking van processen.
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10·4 Drie assen

Na  de  reconstructie  van  het N UBS-proces kan geconcludeerd worden  dat  er  drie  ele-
menten zeer bepalend zijn geweest voor de loop van het proces. In de eerste plaats is dat
het vermogen om vertrouwen tot stand te brengen tussen de Brabantse steden onderling
en tussen hen en de provincie. Zonder vertrouwen zou het proces nooit tot resultaten
hebben kunnen leiden. Een tweede belangriik element is dat er zichtbaar resultaat naar
buiten kwam in de vorm van projecten. Bestuurders willen graag concrete resultaten
naar buiten brengen om duidelijk te maken dat ze hun tijd en geld niet zitten te verspil-
len aan onbenullige zaken. Het derde belangrijke element in het NUBS-proces was
bezieling. Bestuurders hebben behoefte aan bezieling en nieuwe ideeen; het daagt hen
uit om over hun eigen schaduw te springen. Deze bezieling leidde tot het ontwikkelen
van een toekomstgerichte visie als leidraad voor Brabant en mondde uit in het Manifest
Brabant 2050. Deze drie assen, vertrouwen, projecten en visie/bezieling zijn ook terug
te vinden in het verloop van het project. De eerste ronde was gericht op de eerste as: het

178                genereren van vertrouwen, in de tweede ronde ging het vooral om tastbare resultaten van
de nieuwe relaties tussen de steden, de provincie. het bedrijfsleven en de kennisinstitu-
ten in de vorm van projecten. De derde ronde ging om het heilig vuur, de
"Mariaverschijning", hetgeen leidde tot het ontwikkelen van een visie op de verder weg
gelegen toekomst van Brabant in de vorm van een manifest. De vierde ronde is vooral
een verdieping van de eerste drie rondes en borduurde min of meer voort op wat er op
basis van de drie assen in de voorgaande rondes tot stand was gekomen.
De drie assen waaraan de drie rondes parallel lopen, ziin ieder voor zich onmisbaar voor
het welslagen van het proces. Ze leverden samen de vitaliteit voor het NUBS-proces op,
maar dienen dit ook bij andere te doen en zijn daarom in elk proces van belang. Deze
drie assen kunnen daarom bij het beoordelen van het verloop van processen gebruikt
worden als een 'meetlat' waarlangs projecten gelegd kunnen worden. De vitaliteit en de
opbrengsten van een proces kunnen worden gespiegeld aan de mate waarin de drie
assen in een proces een rol hebben gespeeld.

10·5 Afsluitend

Het NUBS-proces is door velen ervaren als een interessant en leerzaam, maar zeker ook
leuk en spannend proces. De werkwijze verdient zeker navolging. Het belangrijkste ken-
merk is echter dat veel dingen 'toevallig' tot stand kwamen. Dit kon gebeuren door de
openheid van het proces. Daarom kunnen er ook geen regels worden opgesteld op basis
waarvan dit soort processen gevoerd zouden moeten worden. De enige regel is: Kijk om
je heen en zie wat er gebeurt! Daarnaast is het van groot belang dat een organisatie de
ruimte biedt om daadwerkeliik dingen te laten gebeuren, ook al passen ze niet altiid in
de 'theory of action'.

Vaak wordt bii de beschrilving van een besluitvormingsproces de vraag gesteld hoe de
besluitvorming kan worden verbeterd. Vanuit het rondenmodel wordt gesteld dat
samenleving en overheid beide sterk gefragmenteerd ziin. De verschillende onderdelen
van de overheid streven diverse doelen na. De kwaliteit van de publieke besluitvorming
zal toenemen wanneer de verschillende partijen er beter in slagen om bij het nemen van
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beslissingen niet alleen kennis te nemen van beslissingen van anderen in het verleden
en te anticiperen op hun toekomstige beslissingen, maar ook verschillende beslissingen

die gelijktijdig door verschillende partijen genomen worden op elkaar af te stemmen. De
verbetering moet in deze visie gezocht worden in het bevorderen van leerprocessen in de
relaties tussen de verschillende partijen. Die moeten ertoe leiden dat er een situatie ont-
staat waarin het produkt van hun onderlinge contacten uiteindelijk 'rijker' en wederzijds
bevredigender is dan zonder de beoogde interventies het geval geweest zou zijn
(Teisman G., I995, P· 53 en 54)
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Tijdbalk nubsproces

Vooraf                                                                                                   I89

I988 Vierde Nota over de ruimtelijke ordening, eerste deel

I990 Stedenregioproject provincie Noord-Brabant
1992 Streekplan provincie Noord-Brabant

Ronde I: Gezinstherapie voor steden

januari I993 Start Nadere Uitwerking Brabantse Steden (NUBS)
mei I993 Ie Bijeenkomst ambtelijke contactgroep NUBS

I994 Onderzoek - enqutte
- 5 workshops
- eindrapportage

2I juni I995 4 Jaargetijdenbijeenkomst, presentatie eindrapport
6 juli I995 Besluit provincie/steden om door te gaan met NUBS
najaar I995 Grote steden convenant provincie/steden

Ronde II: Projecten; we willen iets doen, maar wdt?

I november I995 Start 2e fase NUBS

nov. '95/februari I996 Opstellen van twee utopien
7 maart I996 Ie Brainstorm Tilburg
I 5 mei I996 2e Brainstorm 's-Hertogenbosch
I3 november I996 3e Brainstorm Breda
I8 november I996 Zle Brainstorm Helmond
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Ronde III: Een Mariaverschijning; wenkend perspectief

november 1996 Initiatief manifest
20 ]anuari 19975e Brainstorm Eindhoven
januari I997 Twee sporen - manifest

- projecten NUBS/ICES
25 maart 1997 Gezamenlijk bezoek provincie en B5 aan Den Haag
4 juni I997 Bijeenkomst Kasteel Heeswijk ondertekenaars Manifest
I3 november I997 Presentatie Manifest Brabant 2050

Ronde IV: Naspel

januari 2000 Bileenkomst Land van Ooit
zorner 2001 Presentatie Ie Duurzaamheidsbalans Telos

I90
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Gezinstherapie voor grote steden
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Grote steden convenant

Van Dieren /Clubvan Rome/IMSA
TU Delft / ECT / Raad van Verkeer en Waterstaat
Philip Morris
scansped bv
Hurks bv
Philips Nederland bv
DAF

Vierjaargetijden
B5
Portefeuillehouders
Contactgroep NUBS

Eindrapportage
Regionale leiders: I95

- Schouwburg Arnhem . Libema
- Provinciale VW Noord-Brabant - NV Bouwfonds Nederlandse gemeenten
. Stichting Brabantse Milieufederatie - Nationale Investeringsbank Den Haag

Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond - Riiksuniversiteit Utrecht
. Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant / BZW  = - Universiteit van Amsterdam
- F.G.M. Bank N.V. - Technische Universiteit Eindhoven

Breda Tilburg 's-Hertogenbosch Eindhoven / Helmond

Lokale leiders: Lokale leiders: Lokale leiders: Lokale leiders:
- Esso Nederland bv - Mastergroup • Hogeschool 's - Sted. Van Abbe Museum
- Ignatius ziekenhuis - Thijs de Beer Hertogenbosch - Pedagogische Hogeschool
- Stadsschouwburg - Machinefabriek Staps bv      '  . Bosch Medisch Centrum de Kempen
- Innovatiecentrum W.M.B. - ABN/Amro Bank - Winkel Project . TUE
- Rewin W-Brabant - Kamer van Koophandel Management . v. Kalmthout, Nienhuis en
- Kamer van Koophandel - Reg. Bureau voor - PTT Telecom Luyten Makelaars

Arbeidsbemiddeling - Heijmans - Hurks Bouwbedrijf
-KUB Proiectontwikkeling

- Hogeschool Kath. - St. Belangenbehartiging
Leergangen .  -=    . Bedrlifsleven
- Schouwburg Tilburg - Kamer van Koophandel

'· Bedrijfscontact NO
-VNO
. St,Wsgewest
· Ri,ksarchief
- Rechtbank

Ambtenaren:

v.d. Hurk Vromans v. Tricht '.              v. Dijk Kloet

Burgemeesters:
Breda Tilburg 's-Hertogenbosch Elndhoven Helmond
Niipels Brokx Burgers Welschen             v. Elk

Provincie Noord.Brabant
11%                    4..

Management Bestuur Ambteliik apparadd
Dir. RNV Rilk/Vinex Cohtactgroep
Afd. hoofd SG Houben Broess

Van Geel Grijzen

Cursiefgedrukt: producten van de ie, 22,3e en 4e ronde.   '          "
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Bredrecht: Bambies en gazellen Ai-corridor Duurzaam mobiel
De blauw-
groene stad Bereikbaarheid Cultuur (historic) Ruimtelijke

distributie-
HSL-mede Analyse van verloren Agribusiness structuren en
gebruik projecten moderne industrie

Innovatieve
Vrije doorgang Clustering vervocmtromen
goederentransport

Bedrijventerrein
Van de Toekomst

I97

Bepalend: Bepalend: Bepalend: Bepalend:
Van Dieren Van Dieren Van D,eren Van Dieren
De Neve (3M) Geurts (KUB) Heerema Welschen
Geurts (KUB) Schenk (KUB) Beckers (Shell) Van Geel
Schenk (KUB) Heerema Van Geel Verleg (Nedcar)
Heerema v.d. Hoorn (CAST)
Fornier (Dordrecht) Timmermans (TUE)

Plompen (LCS bv)
Brokx
Houben

Kennisinstituten Kennisinstituten Kennisinstituten Kennisinstituten
Reg. bedrijfsleven Reg. bedrijfsleven Reg. bedrilfsleven Reg. bedrijfsleven
Reg. opinionleaders Reg. opinionleaders Reg. opinionleaders Reg. opinionleaders

Task force Task force Task fbrce Task force
Breda Tilburg 's·Hertogenbosch Helmond

Een schitterend vergezicht

Ruimpad

cursiefgedrukt: producten van de ie, 22, 3e en 4e ronde.
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Ruimtelijke integratie Samenleven (en) tenn Waters/ag Hoogwaardig ov

Multimediale communicatie    Duurzame bedrijventerreinen Milieugebruiksruimten Index Instituut

Vitaal Grijs Autofets

Manifest Brabant 2050

Ondertekenaars Manifest
Bakker Lubbers

Bahlotra Van Melle
Cramer Schor I99
Van Dieren Van der Spank
Dillemans Von Weizsacker
Dupuis Wijffels
Fuchs Wolters
Henket Wormmeester
Knapen Ziiderveld

Regionaal HOV

Duurzaam bouw*n

Communicatie

Bepalend:
Welschen
Van Dieren
Van Schagen (Simak Techniek)
Wiechers (PNEM)
Leers (ze Kamer)
Kruit (Hermes Groep bv)
Hendrickx (Turnhout)
Hormes (Monchen-Gladbach)
Lorenz (Krefeld)

»                 Kennisinstituten       if
"m....

* Reg. bedrijfsleven   ."
* Reg. opinionleadett·'
1%/
11 1 Task force         .'.*"  »*
1%1&1%I. Eindhoven

Cursiefgedrukt: producten vande i e,  2e,  je en  4e  de.            1  .
»                   '1,1,=*          t.
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Strategische agenda      Leren voor een Brabant Milieu-overleg ie Duurzoamheids-

mlieu, economic duurzame Elan lokale overheden balons
en ruimte samenleving

20I
Kernteam Brabant 2050

Ontwerpen aan Brabant Brabont Contrastrijk

Manifestatie Brabant 2050

Brabantstad Alliantie Telos:

Zuid-Nederland KUB
TUE
ETIN
PON
Prov. NB

Externen Externen

Contactgroep NUBS Ambassadeurs Stuurgroep
Poho-overleg VHV/RO Platform2050
85-overleg Projectgroep 2050

Provincie Noord-Brabant

Management Bestuur Ambtenaren

Cursiefgedrukt: producten van de ie, ze, 3e en 42 ronde.
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Bijlage 3
Interview met de leden van de contactgroep
NUBS

De "gemeentelijke" vrijdenkers, de contactgroepleden van de vijf grote gemeenten, heb- 203

ben nog eens teruggekeken naar de gebeurtenissen van de eerste fase van het NUB S-pro-
ject en hun beleving ervan verwoord. Vooraf lazen ze een tweetal teksten: de succesfac-
toren zoals beschreven in paragraaf IO.2 en de beschrijving van het proces

(hoofdstukken  4  tot en  met 7). Vervolgens reageerden  ze  op de negen onderstaande
gespreksthema's.

Het gesprek werd gevoerd met drs. Carel van Dijk. sectorhoofd Strategie, gemeente
Eindhoven, drs. Jan van den Heuvel, coordinator Grote Stedenbeleid. gemeente 's-
Hertogenbosch, ir. Arno van den Hurk, hoofd Regionale Ontwikkeling en Stedelijke
Vernieuwing, gemeente Breda, ir. Paul I<loet, beleidscoordinator Ruimtelijke Ordening
en Verkeer en Vervoer. gemeente Helmond en ir. Jaap Vromans. procesmanager
Strategisch Beleid, gemeente Tilburg. Dit vertelden ze:

1. Over de kenmerken van het NUBS-proces:

"In mijn beleving zijn de mensen het belangrijkst geweest. We waren allemaal 'acade-
misch nieuwsgierig'. Op de vraag van de 66n wist de ander een antwoord. Het klikte, er
werd naar elkaar geluisterd en van elkaar geleerd. Daarnaast was het heel belangrijk dat
wat er gebeurde zo onconventioneel was. Er gebeurden nieuwe dingen; er kon iets dat
eerst niet kon. Verder was het belangrijk dat je de vrijheid zocht in ie eigen organisatie
om nieuwe dingen te laten gebeuren."

"Bestuurders praten wel met elkaar, maar discussies van de omvang van het NUBS-
proces tussen bestuurders, bedrijfsleven, kennisinstituten en maatschappelijke organi-
saties waren helemaal nieuw en het was zeer waardevol. De trend die toen gezet is, is nu
min of meer structureel geworden. Zo hebben wij in 's-Hertogenbosch op vergelijkbare
wijze onze Stadsdebatten over de toekomst van de gemeente met onze inwoners
gevoerd."

"Vroeger hanteerde de provincie het'verdeel en heers'-beginsel, de steden ziin samen
te sterk voor de provincie en een competitie tussen de steden kwam de provincie wel in
haar kraam te pas. Toen de provincie met het Stedenregio-verhaal kwam moesten we
ineens gaan specialiseren omdat de provincie dan in haar totaliteit sterker werd. De ste.



Bestuurskunst als 'blik'opener?

den willen helemaal niet specialiseren, die willen complete steden zijn, anders gaan er
een boel zaken langs hun neus. Toen de provincie met de steden gezamenlijke doelen
wilde realiseren, wilden de steden daar deels wel aan meewerken. Maar concurrentie
blijft er op een bepaalde manier toch."

"Het was nieuw en verrassend, innovatief, niet zoals andere toekomststudies. Vooral
het netwerken was heel belangrijk. Het was heel bijzonder en het werkte fantastisch."

'Heel herkenbaar, hoewel mijn perceptie op sommige punten anders was. Ik werkte
nog maar net bij de dienst en had dus geen voorgeschiedenis van de Stedenregio. Ook
het 'vriidenken' was voor mij niet nieuw. Ik vond het wel heel erg leuk, goed en logisch
hoe de zaken werden opgepakt. De producten die het proces heeft opgeleverd zijn ech-
ter wel bijzonder. Daarom heb ik het HSL- en AIG-project ook op deze wijze gedaan. De
werkwijze was in feite een instrument om het denken op een ander niveau te brengen.
Deze andere. nieuwe instrumenten zijn noodzakelijk."

"Heel herkenbaar, maar de zwaarte van de succesfactoren verschilt mijns inziens
onderling. Wat mij betreft is het tijdsbeeld heel belangrijk. De bomen groeiden niet meer

204 tot in de hemel, de Europese eenwording kwam eraan, er waren problemen in het

bedrijfsleven, DAF en Philips ontsloegen veel werknemers, in Tilburg was een werk-
loosheidspercentage van Io%, dus er moest wel iets gaan gebeuren. Er was sprake van
veel structurele problemen die op de normale wijze niet konden worden opgelost. Ook
het betrekken van externen speelde een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het erbij betrekken
van de onderzoeksbureaus was belangrijk. Als gezaghebbende bureaus telden hun
bevindingen zwaarder dan wanneer wij als contactgroep dezelfde dingen beweerden.
Het was belangrijk voor de implementatie bij het bestuur. De complexvorming bijvoor-
beeld was een bevestiging van een intuitief gevoel dat al langer heerste. Zaken kwamen
tussen de oren. Ook het netwerkmodel, in plaats van de stedenring, werkte bevrijdend.
Men leerde tijdens het proces inclusiefde ander denken. Voorbeelden ziin de HSL-shut-
tle en Eindhoven Airport. Het was niet meer belangriik in welke stad ze waren. als het
maar in Brabant was. Ook interessant is de relatie met Maastricht. Tijdens de werkcon-
ferentie was het nog onze voornaamste concurrent, nu is er samenwerking op het gebied
van internationaliseren, met name met betrekking tot de relaties met Luik en Aken. Ook
het onderaan beginnen, bil ambtenaren en niet bij bestuurders, was van groot belang.
Jammer is alleen dat er te weinig doorwerking in de organisatie heeft plaatsgevonden.
Hier speelt weer het dilemma van de projectorganisatie versus de lijnorganisatie. Er
moet een schakel ziin tussen inhoud en proces. Dat deden we wel in de contactgroep en
ook de bestuurders begrepen het, maar het druppelde niet door tot de werkvloer."

2. Was de aanpak van de NUBS-contactgroep inderdaad anders
dan daarvoorP

"Ja totaal! Het was heel onconventioneel en nieuw. De werkwijze was in feite een ins.
trument om het denken op een ander niveau te brengen".

"Jazeker. Er was sprake van 'denkleiderschap'. Het ging erom welke ideeen er wer-
den opgepakt."

"Het was spannend en uitdagend. Het zogenaamde vrijdenken was heel cruciaal, er
werd ruimte gegeven, er was geen sprake van loergedrag."

"Zoals gezegd was dit v66r mi in tijd. Wel had ik de nodige reserve door de bood-
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schappen die ik vanuit Breda meekreeg: "Wat de provincie doet stelt nooit wat voor!"  en
"Pas op voor de andere steden!" De openheid van de provincie en de andere steden in
de contactgroep sprak me desondanks erg aan en dat werkte positief."

"Jazeker. de premisse van collectief moeten was er afl"

3. Over de rol van de contactgroep in het proces:

"Zonder contactgroep was het nooit gelukt! "
"Heel groot. Met name de rol van de projectleiders was heel belangrijk. Zij zorgden

voor de organisatie en de continuiteit."
"De rol van de contactgroep was heel belangrijk in het proces, deze heeft de politiek

in belangrijke mate kunnen richten. De vernieuwing kan helemaal op het konto van de
contactgroep worden geschreven."

' Met name de rol van de projectleiders was heel groot. Daardoor werd de contact-
groep gemotiveerd. Daarom wilde ik ook in eigen huis in dit proces investeren. De 205

impact kwam echt van de projectleiders."
"Heel belangrijk! De contactgroep was de kurk. maar de projectleiders waren de bui-

tenboordmotor. die voor de beweging, de snelheid en de koers zorgden."

4. Heeft de rol van de contactgroep bijgedragen aan het
verminderen van de argwaan tussen provincie en steden?

"Op het niveau van de contactgroep zeker. Daarnaast vertegenwoordigde iedereen
natuurlijk toch een organisatie. waardoor er van ie verwacht werd dat je de belangen van

de gemeente zo goed mogelijk in beeld bracht. Er is nog steeds sprake van concurrentie,
maar in veel mindere mate. De totstandkoming van het Convenant Grote Steden in I995
is zeker een gevolg geweest van de samenwerking in het NUBS-proces."

"Zeker. Maar je moet niet vergeten dat argwaan ook onderdeel is van de strategie van
de steden. Bij het NUBS-project werd deze houding doorbroken doordat uit het onder-
zoek bleek, dat er geen sprake was van een stedenring in functionele zin maar van net-
werken. De steden bleken netwerken te hebben die over de provinciegrens heengaan. De
steden werden hierdoor vrij en konden strategische allianties aangaan met wie ze maar
wilden. Ze waren niet meer enkel tot elkaar veroordeeld."

"Niet in de volle breedte. Wel bij de bestuurders, maar te weinig in het ambtelijk
apparaat. De relaties tussen de provincie en de steden zijn sterk verbeterd. Het Grote
Steden-convenant van I995 is daar een mooi voorbeeld van."

'Jazeker, de onderlinge saamhorigheid was heel groot. Men durfde keuzes te maken.
Helaas zie ik daar nu weinig van terug. Brabant Contrastrijk is helaas terug naar af. Men
kiest niet meer. Der regio's die men in dat proces gekozen heeft zijn veel te eng
begrensd; er komen zelfs regio's bii als Uden en Veghel."
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5. Over hun eigen rol als intermediair tussen contactgroep en
eigen organisatie:

"Die intermediaire rol heb ik zeker gespeeld. Nu moet ik zeggen dat me op dat punt in
Helmond ook niet zoveel in de weg werd gelegd; ik had behoorlijk krediet. Overigens had
ik het wel gemakkelijker dan collega's van de andere steden."

"Die rol heb ik vaak moeten spelen. Denk maar eens aan het concept-eindrapport van
het onderzoek in december I994. Daar kwam Tilburg uit tevoorschijn als een park-
wachter van het Groene Hart van Brabant. En er was nauwelijks aandacht voor de oost-
west corridor. Dat schoot Brokx natuurlijk wel in het verkeerde keelgat. "Dit moet stop-
pen, hier gaan we niet meer mee verder!" Toen ik met die boodschap bij jullie
terugkwam is er nog een extra onderzoek gedaan naar die oost-west corridor, die Brokx
overigens gelijk gaf en de corridor werd in het eindrapport opgenomen. In Tilburg had-
den we een 'task force' onder leiding van de burgemeester zelf. Ik werd geacht daar alles
terug te melden, dus het was wel heel belangrijk dat ik de rol van intermediair speelde

206 om Tilburg in de boot te houden."

"Die rol dien je te spelen! De 66n verstaat dat vak beter dan de ander."
"Ik zie mijn rol meer als wegvoorbereider, meedenker, deel uitmaken van de discus-

sies. Achteraf heb ik het gevoel dat het vooral naar het bestuur is geweest en niet zozeer
naar de werkvloer. Het was eigenlijk meer 'in het midden' dan 'onderaan' beginnen. als
het over kenmerken gaat."

"Bestuurlijk ging dat heel goed, maar naar de ambtelijke organisatie was het een stuk
moeizamer. Bestuurders hadden daar te weinig oog voor, er was te weinig capaciteit voor
en uitbreiding was moeilijk bespreekbaar. Weer het oude probleem project versus lijn.
We hebben net een reorganisatie van het ambtelijk apparaat achter de rug, waarbii we
juist de nadruk hebben gelegd op het gelijktijdig ontwikkelen van visie, projecten en
middelen. Het NUBS-project is mede de aanleiding hiervoor geweest."

6. Heeft jouw rol een bijdrage geleverd aan de 'massage' van de
gemeente bij moeilijke zaken?

"Inderdaad."
"Kilk nog maar eens hoe dat bij de oost-west corridor is gegaan."
"ln die begintijd was ik nog niet bij het project betrokken."
"Vast en zeker. Op basis van inhoud moest ik de financieiin zien te regelen en dat was
nog een hele klus."

7. Denk je dat het NUBS-proces meer/minder had opgeleverd bij
een andere werkwilze?

"Dat denk ik zeker. We hadden natuurlijk wel de tijd en de omstandigheden mee. De
bomen groeiden niet meer tot in de hemel, de Europese eenwording kwam er aan. Maar
vooral het flexibel zijn, het 'meebewegen' is van grote invloed geweest."

"De werkwijze was uitermate belangrijk. Deze legde overigens ook het conflict tussen
liin- en projectorganisatie bloot. In de contactgroep werd projectmatig gewerkt, de lijn-
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organisatie had grote moeite met het doorbreken van de hierarchie."
"Het vernieuwingsgehalte was heel hoog en dat had ook zijn spin off, het was baan-

brekend. Wel is het jammer dat de doorwerking niet optimaal is. Naar mijn idee was er
veel meer uit te halen."

"Per definitie. Men was ook toe aan een andere werkwijze, want de vorige manier (de
Stedenregio) werkte niet."

"Het proces had alleen maar kans van slagen bii een aanpak die afweek van de
gebaande paden, dat was zelfs een voorwaarde voor succes."

8. Denk je dat de werkwijze van de contactgroep navolging
verdient?

"Ik vraag me afof dat zonder meer kan. Het was toch ook een fantastische toevalstreffer
dat je juist deze mensen bij elkaar had. Het lukt alleen als ie de goede mensen uitzoekt.
dan is herhaling denk ik wel mogelijk. Het gaat toch vooral om de houding." 207

" Ik vraag  me af of dat wel kan.  Het was een goed proces dat procesmatig en  qua out-
put goed werkte. Maar ik weet niet of je dat zo opnieuw kunt regisseren. Ik denk er maar
aan terug als een mooie geschiedenis."

"Zeker! De kenmerkende factoren van het NUBS-project. ook de persoonskenmer-
ken, worden in projecten vaak over het hoofd gezien. Er was een mix van fantasieen en
haalbaarheid. Je zou ook kunnen zeggen dat dat kenmerkend was voor de projectleiders,
Hans en Claire. Het Manifest is een inspiratiedocument, het proces was spannend,
inspirerend, er werden kopstukken bijgehaald. Het is vooral de werkwijze die navolging
krijgt, de navolging van de inhoud is minder direct zichtbaar."

'Zeker, ik ben zelf daarna ook op die manier aan het werk gegaan. Maar je moet wel
bedenken dat werkwijze ook maatschappelijk gebonden is. De traditionele werkwijze
leverde niets meer op. Communicatieve planning, het ontwerp als onderhandelingsins-
trument is de nieuwe aanpak. Vernieuwing leidt ook tot nieuwsgierigheid. dat is de
kracht. Het moet w61 maatwerk zijn. Het probleem is dat ie nog steeds te maken hebt
met traditionele besluitvorming. De raadszaal moet weer het democratisch forum wor-
den. Ook burgers moeten daar weer hun zegje kunnen doen. Misschien moeten er wel
andere besluitvormingsprocessen komen."

"Het anders dan anders werken in ieder geval, mogelijk dat ook een ander soort nieu-
we aanpak resultaat heeft."

9. Herken je in de beschrijving van de Vrijdenkers de sfeer en
werkwijze van de contactgroepP

"Zeker, heel herkenbaar. We hadden een voorsprong en bouwden die uit en dat gaf veel
voldoening."

"Zeker! Het ging om visie un strategie. De proceskwaliteit was sterk ontwikkeld. Er
was sprake van een goed bestuurlijk-politiek gevoel voor de eigen organisatie bij de con-
tactgroepleden. Het is een proces van inspiratie geweest. Die inspiratie was de grootste
kracht."

"In het algemeen wel. In vergelijking met afdelingshoofden zonder klankbord bevind
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ik me echter in een andere situatie. Ik heb wet een intern klankbord en daar maak ik ook
gebruik van. De contactgroep was voor mij vooral belangrijk om contact te maken, ik was
nog niet zo thuis in die wereld."

'73 helemaal, het was de kern waar de het steeds weer bij elkaar kwam. Een hele geva-
rieerde groep, waardoor we elkaar aanvulden."

"Ook de persoonlijke contacten waren heel inspirerend. En als het moeilijk was om
een vergadering te plannen. dan organiseerden we een werk-eetvergadering. Ik herinner
me nog die keer in een eetcaf# in Breda, waarbij we placemats hadden, die jullie gemaakt
hadden van de vergaderstukken, zodat we echt alles tegelijk konden doen. Vaak ging het
ook over hele andere zaken dan alleen het NUBS. Bij de praat-eetvergadering in Tilburg
hadden we het over wat vingernagels over de mensen zeggen. We keken naar elkaars
handen om te zien ofwe "inkopers" of"verkopers" waren. Ofwe praatten over de angst
voor het Millennium-probleem, die Jaap deed besluiten de eeuwwisseling in Australie te
willen vieren, of anders tenminste in de kruipruimte van zijn huis."
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Verder:

"De zevende macht" is misschien wel meer een "zwevende macht"! We waren ongrijp-
baar. Daarom kon ook het Paard van Troje binnengehaald worden. Een zwevende macht
is het interessantst voor nieuwe ideeen, niemand heeft in de gaten wat zich aan het ont-
wikkelen is."

"In eerste instantie gebruikten de bestuurders van de steden het NUBS vooral om
.hun eigen plannen te realiseren. De echte betrokkenheid kwam later pas.

"lk zie eigenlilk drie duidelijke fasen in het proces. Het onderzoek, de strategische
projecten in NUBS II, het Manifest. In de eerste en tweede fase ging het om strategische
projecten. Opvallend is overigens dat in de tweede fase niet meer gerept werd over de
drie complexen. Ook werd de zorg over de toekomst steeds belangrilker. Dit kwam door
de afsluiting in de Vier laargeti iden, waar Wouter van Dieren ziin verhaal hield. Tijdens
de fase van de strategische projecten waren de twee utopieen het decor tijdens de brain-
storms. Dit leidde uiteindelijk tot het Manifest. Die naam heb ik nog bedacht. Ik weet
nog dat we in de contactgroep praatten over de toekomstbeelden die tijdens de brain-
storms naar voren kwamen. We vonden dat we daar toch iets mee moesten doen. Ik heb
toen het voorbeeld genoemd van het CIAM congres (Congres International
d'Architecture Moderne). Tijdens dat congres werden zoveel mooie ideeen geboren dat
men besloot er een manifest van de maken: het ClAM-manifest.
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Interview met Peter van Geel,
verantwoordelijk gedeputeerde voor het
N U BS-project

Leidraad van het gesprek is de vraag aan Pieter wat zijn beleving en interpretatie van het 209
NUBS-project en het Manifest Brabant 2050 is.

Inleidende opmerkingen van Pieter:
Als ik terugdenk aan het project schieten mij de volgende dingen te binnen:

-    Het startsein was al gegeven door Nellie Jacobs. Voor mij was het NUBS-pro-
ject een gegeven.

-    Wat ik van belang vond: ideeen alleen zijn niet genoeg, er moeten ook zichtba-
re projecten uit voortkomen.

-   Iets bijzonders aan dit proces was dat de problematiek niet alleen vanuit het
heden bekeken werd maar dat er ook sprake was van back-casting.

-    De inspiratie die gegenereerd werd door na te denken over de wenselijke toe-
komst was opvallend. Hierdoor was het budget verdedigbaar. De inspiratie bleef
een rol spelen.

Citaten:
-     "Het proces heeft grote betekenis gehad voor de bestuurlijke samenwerking van

de provincie en de steden en de steden onderling: het onthechte denken."
-    " Er is hierdoor een bewustwording tot stand gekomen over de positiebepaling

van Brabant, kijk maar naar het huidige streekplanproces."

Moeilijk:
-    Het proces beklijfde moeilijk binnen de provincie.
-   Het was te afhankelijk van personen, zowel binnen als buiten het provincie-

huis. Kijk maar hoe het met Telos is afgelopen.



Bestuurskunst als 'blik'opener?

Vragen:

Welke herinneringen heb je aan het proces?
Wat me het meest bij is gebleven is de hectiek, het zoeken en tasten, niet de kortste weg
van A naar B. Wat ik lastig vond was de windstilte na de presentatie van het Manifest.
Dat had heel anders gemoeten.

Wat waren voor jou cruciale momenten?
-  De bileenkomst in de Vier Jaargetilden, met name de rol van Wouter van

Dieren en de nieuwe benadering. Ook het besluit om een Manifest te maken.
-    De communicatie naar de Brabantse samenleving wordt niet vlot opgepakt. Na

de bileenkomst in het Land van Ooit, toen bleek dat er een vervolg moest
komen. die vraag kwam van buiten op de provincie af, heeft het veel te lang
geduurd voor er weer iets van de grond kwam.

-      De omslag die zich voordeed bij GS, nadat het aanvankelijk een RO project was.
2IO Toen de camera's begonnen te snorren wilde iedereen met de neus vooraan

staan.
-    De rol die de directeur in het geheel gespeeld heeft.

Welke positie heb iij toen gekozen,
In de Vier laargetijden werd ik geinspireerd door de bevlogenheid en het nieuwe. Ik voel-
de intuitief aan dat de traditionele manieren niet meer werkten, dat het anders moest.
Toen GS begon op te dringen vond ik het aan de ene kant wel goed dat er een verbreding
kwam, maar aan de andere kant ook wel lastig.

Wanneer dacht ie dat het wel iets kon worden met het NUBS en Manifest?
Daar heb ik altijd in geloofd.

Wat was de grootste teleurstelling?
Dat waren twee momenten. Ten eerste dat de IO Manifeste Projecten niet van de grond
kwamen. De oude geest kwam weer uit de fles, de gemeenten kwamen weer met de
geijkte verlanglijstjes van bijvoorbeeld asfalt, dat dan duurzaam genoemd werd. Er zat te
weinig manifest-gehalte in de voorstellen.

Een andere grote teleurstelling was de omslag die er plaatsvond na de presentatie van
het Manifest. Voor die tijd gebeurde er van alles, er was steeds iets nieuws. veel media-
aandacht ook en daarna, toen de communicatiefase aanbrak gebeurde er niet veel meer.
Dit had ook alles te maken met de directeur. Hij is een echte Rijkswaterstaatman van de
oude stempel. Dat moet ook wel in die wereld van asfalt en tract's. want je kunt daarover
niet gaan bakkeleien met gemeenten. Maar voor dit proces was een andere houding
noodzakelijk. Het managen van het NUBS en Manifest vereist een speciaal soort
management. Provoceren is in zo'n proces nodig, maar wat ie vaak ziet is dat anderen
zich daartegen gaan afzetten.

Ziin er nog dingen die speciaal opvielen?
Het feit dat het buiten Brabant zoveel belangstelling trok. Ik kwam bij minister de Boer in
den Haag, die liet mij het mooie blauwe boek zien en zei: " Ik heb jouw Manifest ook hier
en ik heb het gelezen!" Ook bil andere provincies werd ik er steeds op aangesproken.
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Zijn er leerpunten in dit proces?
Wat ik een fantastisch leerpunt vond was de manier waarop rugdekking vanuit de staten

gegenereerd werd. Doordat ze tijdens het proces betrokken werden voelden ze zich ver-
antwoordelijk en is er ook nooit moeilijk gedaan over budgetten. terwijl het toch heel wat
gekost heeft.

Wat ik ook geleerd heb is dat poho's zelf de trekker moeten ziin van iets. Ze moeten

zelf verantwoordelijk zijn, dan werken de zaken ook.

Welke consequenties heeft het hele gebeuren gehad voor de relatie tussen de provincie
en de vijf grote steden?
Het heeft veel meer bijgedragen aan de relatie tussen de steden dan aanvankelijk bevroed
werd. Het dieptepunt in die relatie was wel de relatie Brokx-CdK. Toen ik aantrad was ik
nieuw, niet erfelijk belast en als gemeentesecretaris had ik natuurlijk al een flink net-
werk in de steden, dus dat heeft mij niet tegengewerkt. Door het proces is het prestige
van de provincie enorm gegroeid.

2II

Hoe staat het in jouw ogen nu met het Manifest?
Het manifest heeft zijn werk gedaan, de verandering is in gang gezet. Er wordt duur-
zaam en vernieuwend gedacht en gewerkt. Wat ik erg jammer vind is dat de tijd tussen
de bijeenkomst in het Land van Ooit en het oppakken van de draad te lang is geweest.

Vind je dat dit proces voor herhaling vatbaar isP
Om de zoveel tijd moeten dit soort processen plaatsvinden. Ie moet het alleen niet op
deze manier herhalen, het zou weer iets nieuws moeten zijn en geen imitatie van dit
proces.
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Bijlage 5
Een schitterend vergezicht

Inleiding 2I3

Een schitterend vergezicht is een studie van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse
(IMSA). Een studie naar een mogelijke toekomst voor de vijfgrote Brabantse steden. Een
utopie gesitueerd in het jaar 2050. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van de contact-

groep NUBS.

Drie delen uit deze studie zijn opgenomen in dit informatiepakket. Het zijn 2I agenda-
punten en 2I initiatieven voor de 2Ie eeuw. Daarnaast bevat deze brochure een literair
of, zo u wilt, verhalend decor van de hand van Wouter van Dieren. Hierin wordt, op basis
van wetenschappelijke studie, in verhalende vorm een beeld van het midden van de vol-
gende eeuw geschetst.

Samen met de vergelijkbare studie van de Rijksplanologische Dienst is Een schitterend
vergezicht de basis van de viif brainstorms.

I. Noord-Brabant kiest voor duurzaamheid
De huidige ontwikkelingen leiden niet vanzelf tot dit doel. Een expliciete keuze en uiter-
ste inspanningen zijn noodzakelijk om het welvaren in de provincie op de lange termijn
zeker te stellen. In 2050 is de samenleving duurzaam in ecologisch. economisch en soci-
aal opzicht. Het is aantrekkelijk zowel voor deze als voor komende generaties om in
Brabant te wonen en te werken.

Decor van het "buiten-Brabantse"

2. De natuur telt ook mee
Milieukosten zijn geinternaliseerd. Zaken die werkelijk schaars zijn (zoals grondstoffen
en energie) hebben een hogere prijs dan de zaken die relatief overvloeding aanwezig
zijn. Een gevolg is een zuinig gebruik van grondstoffen en een financiele stimulans om
aantasting van het milieu te voorkomen. Internalisatie van de kosten vindt plaats via
belastingen, subsidies, verhandelbare rechten en wet- en regelgeving.
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3. Een drastische toename (met ongeveer een factor Io) van de grondstof· en energie-

productiviteit
Als gevolg van de internalisatie van milieukosten (2) richten het bedrijfsleven en de
overheid zich niet meer op verbetering van de arbeidsefficientie, maar op die van de
grondstof- en energie-efficientie. Er vindt op dit terrein een ware revolutie plaats (de effi-
cientie neemt toe met een factor 4 in 20 jaar en een factor Io in 50 jaar). Deze werkt door
in produktontwerp. produktietechnologie en consumptie (dematerialiseren). Het mini-
maliseren van de materiaal-input per eenheid dienstverlening (material input per unit
service, MIPS) is een doelstelling op bedriifsniveau. Noord-Brabant neemt het voortouw
in de realisatie hiervan, want het heeft, uniek voor de Benelux, de technologische kennis
in de regio die hiervoor vereist is.

4. Nieuwe beleidsindicatoren controleren de welvaart in brede zin
De nadruk op inkomensgroei maakt plaats voor een breder begrip van welvaart als maat-
staf voor maatschappelijke vooruitgang (milieu, sociale aspecten, gezondheid, materiele

2I4 welvaart). Nieuwe beleidsindicatoren (op rijks- en regionaal niveau) geven inzicht  in  de

ontwikkeling van deze welvaart in brede zijn. Het BNP wordt gecorrigeerd voor milieu-
verliezen.

5.  De overheid stuurt en neemt initiatief op basis van visie  en durf
De overheid staat borg voor het beheer van de basisvoorraden van het menselijk bestaan
door duidelijk te sturen en eisen te stellen met het oog op de lange termijn. Passiviteit
en de neoliberale koers zijn ingeruild voor een houding van kiezen en dwarsliggen. ini-
tieren en bewegen op die gebieden waar beslissingen liggen te wachten.

Mensen en activiteiten

6. Fysieke en sociale nabijheid zijn sleutelbegrippen
De behoefte aan "reis en horizon" is verminderd door versterking van de lokale invulling
van behoeften ("cocon en nabilheid"). Sociale netwerken zijn gebaseerd op fysieke nabij-
heid in combinatie met de mogelijkheden van telecommunicatie. De afstanden tussen
wonen, werken en recreeren zijn klein. Een kleine schaal maakt sociale betrokkenheid
en verantwoordelijkheid mogelijk.

7. Identiteit en collectiviteit
Herkenbaarheid van de eigen identiteit is een bouwsteen voor bestuurlijke vernieuwing
en sociale zelfregulering: via participatie gestelde doelen geven het lokale bestuur meer
kracht. ten koste van niet langer als collectief herkende federale nationale systemen.
Deze identiteit en collectiviteit worden benadrukt via stedebouw, sociale projecten en
bedrijvigheid. De overzichtelijkheid van de samenleving is hersteld op een herkenbaar
lokaal schaalniveau.

8. Meer continuiteit in tijd- en ruimtebesteding
De behoefte aan zekerheid, ordening en een verbintenis met de natuur heeft geleid tot
een post-materialistische samenleving. Daarin kiezen mensen voor continuiteit in tijd-
en ruimtebesteding. Technologische mogelijkheden worden ingezet om de geografische
spreiding van arbeidsrelaties en vrijetijdsbestedingen terug te dringen.
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9. Bedrijven kiezen voor maximalisatie van de welvaart in brede zin
De invloed van sociaal- en milieuverantwoord beleggen en ondernemen neemt toe.
Onder invloed van maatschappelijke druk en veranderde fiscaal-economische regelge-
ving sturen bedrijven aan op het genereren van werk en het minimaliseren van milieu-
belasting (emissieloze bedrijfsparken als Europees technologisch voorbeeld).

I o. Regionale bedrijvigheid kent synergie en "economies of scope"
Bedrijven worden lokaal gebonden door complementariteit: samen bieden zij een breed

pakket van samenhangende produkten en diensten. Te denken valt aan een hoogtech-
nologisch cluster rond Eindhoven. Door middel van informatietechnologie worden de
economische voordelen benut van produktie op maat (regionale schaal, elders in de
wereld).

Ruimte
2I5

II. Concentratie en scheiding van ruimtelijke functies
Geografisch gezien zijn ruimtelijke functies (zoals bebouwing, recreatie, natuur en land-
bouw) nadrukkelijk afgebakend. Gebieden hebben een duidelijke functie en zijn duide-
lijk begrensd. Grote contrasten kennen geleidelijke overgangen (bijvoorbeeld waterzui-
verende moerassen of parkachtige natuurrecreatiegebieden als overgang tussen stad en
natuur).

I2. Expliciet beheer/behoud en ontwikkeling van landelijk natuurgebied
Grote natuureenheden zijn veilliggesteld en hun zelfregulering is hersteld. De groen- en
ecologische functies zijn maximaal ontwikkeld. De infrastructuur door natuurgebieden
heen is minimaal en wordt aangelegd volgens technisch nieuwe concepten met mini-
male belasting voor het gebied.

I3, Expliciet beheer/behoud van water·natuurgebied
Watersystemen herkrijgen hun natuurlijke loop en functies (bijvoorbeeld door herstel
van het karakteristieke Brabantse laaglandbekenlandschap). Bebouwing en industrie
(vervuilende activiteiten) zijn geplaatst  in de benedenloop van waterstromen; boven-
strooms is natuurgebied gesitueerd. De infrastructuur belemmert de natuurlijke water-

loop niet.

I4, De planologie van de stad combineert verdichting en behoud van ademruimte
Het stedelijk gebied is compact; de (uitbreidings)grenzen zijn definitief vastgesteld.  De
suburbanisatie is daarmee teruggedrongen. Ook binnen de steden zijn de contrasten
hersteld: groene ruimtes geven leefbaarheid aan de dichte bebouwing en de functie van
historische centra is versterkt. Er zijn geen doorgaande wegen meer, noch door het
groen, noch door woonwiiken.

IS· De ketens van stofstromen worden daar gesloten waar dat milieukundig het meest
efficient is
Steden maken zo veel mogelijk gebruik van duurzame energie (anticiperend op uitput-
ting en verandering van bronnen, gecombineerd met een hoge mate van energie-effi-
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cientie). Water wordt in twee kwaliteiten aangevoerd. Regenwater wordt gescheiden afge-
voerd en hergebruikt. Water wordt op een natuurlijke manier in moerassen gezuiverd.
Voor het afval wordt de beste balans aangehouden tussen scheiden en hergebruik aan de
bron (op niveau van huishoudens en wijken) en regionale scheiding en verwerking.

I6. Gebruik van energie-extensieve en niet·toxische materialen in de bouw, in combina-
tie met dematerialisatie
Gezondheid is h6t oogmerk bij het ontwerpen van woningen. Dit betekent dat niet-toxi-
sche en stralingsloze materialen worden gebruikt, evenals energie- en grondstofexten-
sieve materialen. Houtskeletbouw neemt de plaats in van beton.

17 Ruimteli ike ordening (nabijheid) is een sturingsinstrument voor het minimaliseren
van transport
Nabijheid in plaats van bereikbaarheid staat centraal. Vestigingsbeslissingen worden in
dit licht genomen: wonen en werken zijn gecombineerd (in stedelijk gebied staan woon-

2I6 en bedrijfskernen binnen een straal van ongeveerd acht kilometer); bedrijven worden

aan het openbaar vervoer gekoppeld.

Transport

I8. Minimalisatie van de afhankelijkheid van fossiele energie in transport, zoals een ver-
minderde afhankelijkheid van de auto
Energie-extensieve transportvormen worden gestimuleerd. Er zijn geavanceerde fietstr-
ace's met goede aansluitingen op het openbaar vervoer (parkeer- en meeneemmogelijk-
heden). Als overgang naar elektrisch vervoer ofvervoer op waterstofrijdt het (stads)ver-
voer op biodiesel. Het energieverbruik en de uitstoot van (vracht)auto's zijn gereduceerd.
Er ziin goede mogelijkheden voor het delen en huren van auto's. En er is goedkoop, fre-
quent, comfortabel en optimaal op elkaar afgestemd en oproepbaar openbaar vervoer,
gecombineerd met communicatietechnologie.

19. Toegankelijkheid van steden zonder schade aan leelbaarheid en milieu
De stedelijke centra zijn autovrij. Aan de rand van de stedelijke gebieden zijn grote par-

keergelegenheden met snelle, frequente en gratis pendeldiensten (elektrisch) naar het
centrum en naar bedriifsterreinen. Eveneens aan de rand van stedehike gebieden staan
distributiecentra met een logistiek optimaal systeem van elektrische bestelbussen voor
het vervoer van (niet-ketengebonden) goederen.

20. Minimaliseren van goederenvervoer
Door dematerialisatie en veranderde produktiestructuren is de transportbehoefte voor
goederen drastisch afgenomen. Nabijheid als criterium voor de vestiging van bedrilvig-
heid, in combinatie met de kleine schaal van woonwijken, vermindert eveneens de trans-
portbehoefte.

2 I. Overblijvend goederenvervoer heeft een optimale efTectiviteit en efficientie
De beschikbaarheid van goederen is gegarandeerd op de gewenste tijd door een optimaal
logistiek systeem met minimale materiaal-input per eenheid produkt of dienst.
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Hulpmiddel hierbij is informatietechnologie over aanbod- en afnemerszijde en tussen
produktieketens, wat o.a. leidt tot verbetering van benuttingsgraden.

Men zegt dat het nooit is gelukt om de toekomst te voorspellen, maar dat is niet waar.
De technische droombeelden van H.G. Wells en lules Verne zijn grotendeels gereali-
seerd, en wat Benjamin Franklin of veel later George Orwell voorzagen, bleek in veel
opzichten uit te komen. De gewone planners van de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening
hebben eigenlijk wel een vooruitziende blik gehad, en datzelfde geldt voor de ontwerpers
van de moderne landbouw. Wie anno I96O voorziet wat er in I990 aan snelwegen en
infrastruktuur nodig zal zijn, is zeker helderziend.
Minder fraai valt de beoordeling uit als je je afvraagt of al dit moois ook over 50 jaar nog
zo veel betekent en ofer tegelijkertijd niet heel veel ook misgaat. Een van de voorgaande
Energienota's veronderstelde nog een elektriciteitsvermogen van zo'n 80.000 MV tegen
2000, en die vergissing is een teken aan de wand. aangezien de realiteit er heel anders
is gaan uitzien. Wat ongebreideld zou gaan groeien werd geblokkeerd, door oorzaken en
mechanismen die zich ook elders zijn gaan of nog zullen manifesteren. Energieverspil- 2I7
ling was geen thema, totdat de oliecrises van I973 en 1976 een herbezinning afdwongen
en daarmee tot een ommekeer in het denken over energie leidden. De NegaWatt werd
uitgevonden: de notie dat het beter en goedkoper was om te investeren in besparingen

op het eindverbruik.
Wat met energie begon, zal zich ook elders moeten doorzetten, vanwege de analogie met
die andere nieuwe schaarste, die van het milieu. En meer dan dat: die van milieu, werk-
gelegenheid en de kwaliteit van het bestaan zelf, in die samenhang.
Iedereen vermoedt het, weinigen spreken het uit. maar zo langzamerhand komen er
steeds meer signalen die wijzen op twijfel over en angst voor de grote onzekerheid van
de neoklassieke wereldeconomie. Europa, de grote open binnenmarkt, Maastricht, de
Euromunt, het WTO-verdrag en de NAFTA-overeenkomst, dat zijn de mantra's van de
modernisering, die iedere dag over de wereld galmen. Voor regionale bestuurders blijft
er niet veel anders over dan zich in allerlei bochten te wringen en zich waar mogelijk aan
te passen. Met werkloosheidscijfers van I2, I4• 20 en zelfs 23% voor het stedeliik gebied

(in Rijssel is 80% van de allochtone jongeren zonder werk) heeft men ogenschijnlijk ook
weinig keus. Aanpassen en meedoen, zo luidt het parool. in de hoop dat de meegepre-
velde mantra op een dag de zo verlangde oplossing zal brengen, in de vorm van "werk,
werk en nog eens werk".
Maar "Europa" wordt de toekomst, zo herhaalt zich de laatste mantra hardnekkig, en dus
moeten de grenzen open, zodat David Rocardo's wet van het comparatieve voordeel in al
zijn luister kan worden gezet. Als we het goedkoopste en het beste kunnen produceren,
ontstaan de grootste voordelen voor de consument. De zuivel komt dus uit Euroregio's
A en B, de varkens komen uit C en D, de groenten uit het Westland, de wijn komt uit
Romeinse wijnstreken en de auto's produceren we in Polen en de Oekraine, onder Duits
management. En heel Europa davert van het vrachtverkeer om de zegeningen van deze
arbeidsverdeling naar de consumenten te brengen. Een mooi scenario, dat te veel over
het hoofd ziet om ooit helemaal gerealiseerd te worden. Sterker nog. het zal waarschijn-
lijker uiteindelijk niet worden uitgevoerd ofwel onder heel andere condities dan tot nog
toe was bedacht. Want er kleven veel te veel nadelen aan.
Om er een paar te noemen. Dat olie (benzine) nog vele decennia vrijelijk zal stromen is
niet waar. De schattingen varieren van 20 tot 80 jaar, waarna de voorraden op zijn en
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waarbij elke volgende bron duurder is gebleken en zal worden tot het, volgens de wet van
de Babylonische uitputting (Kwee. I975)· duurder en ergie-intensiever is geworden om
de olie te winnen dan er netto energieprestaties mee te leveren. Zo gaat dat.
De enige toekomstige transportenergie zal waterstof zijn, maar om die te produceren
moet je eerst een andere bron aanboren: windmolens, thermische centrales, uraan,
kolen. De waterstoftechnologie is momenteel even onvolgroeid als de elektriciteit dat
anderhalve eeuw geleden was. De vrije markt geeft geen signalen over toekomstige
schaarste, en dus ligt er voor de overgang op de waterstofeconomie nog een politiek pro-
ces van historische proporties voor ons.
Behalve dat het derhalve waarschijnlijk is dat over de rol van energie in de maatschap-
pelijke, economische orde nog diepgaand nagedacht zal moeten worden, staat nu al het
volgende vast. De goedkope, onuitputtelijke energiebron van kolen, gas en olie heeft de
industriele samenleving geschapen, maar ook de keerzijde van de milieuvervuiling en de
klimaatverandering. De politieke druk om deze processen een halt toe te roepen neemt
overal toe. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit niet leidt tot een (sterke) verhoging van de

2I 8 prijs van olie en gas, al dan niet in de vorm van belastingen. Ie zou je nog kunnen voor-

stellen dat de gevolgen hiervan, en vooral de verminderde mobiliteit, zo ernstig zijn dat
men nog vele laren als struisvogels doorgaat op de oude weg, in de hoop dat het meevalt
met dat klimaat ofwel omdat ons nu eenmaal weinig politieke visie rest. Maar het ver-
band met werk, werk en nog eens werk is te groot om op dat uitstel al te lang te rekenen.
Want werk komt er niet. Men bouwt zeker veel infrastructuur erbii, maar het voorspel-
bare gevolg bestaat inderdaad uit het hogere tempo waarmee de arbeid richting Oost-
Europa en Derde Wereld verdwijnt. Langsrazende vrachtauto's betekenen niets voor de
regionale economie van Brabant, behalve dan dat ze het leefklimaat aantasten.
En dat betekent dat zich een krachtige coalitie aandient voor een koersverandering.
Minder open grenzen. minder mobiliteit. De combinatie van de verdwiinende arbeids-
plaatsen. het verdwijnende milieu en de verdwiinende containers, over de horizon, laat
de bestuurders handenwringend op de stadsmuur achter, starend in de verte, in een ver-
drietig onvermogen tot handelen met perspectief. Ze moeten wat, maar ze kunnen niet
zoveel.

Is dat echt wel zo?
De geschiedenis leert dat het scheppen van werk, van meerwaarde en een wenkend per-
spectiefvele keren is geprobeerd. uitgevoerd en tot een succesvol einde gebracht. Daarbij
stonden er geen abstracte. theoretische, academische concepten aan de basis van de ini-
tiatieven, maar praktische, economische en culturele doelen, in die onvermijdeliike com-
binatie. De burgers van de stad zijn niet dezelfden als de consumenten van de markt, zo
schreef Siep Stuurman (Stuurman, I995)· Het is niet zo dat het primaat van de markt zo
dominant is dat ieder handelen van overheid, politiek en burgerij bepaald wordt door
modieuze marketing-theorieties. Het is niet waar dat de moderne best:uurder machteloos
terzijde moet staan omdat het kapitaal en de economie hem voorschrijven wat hij moet
doen. De markt kan niets zonder de arrangementen van de overheid. hoezeer de neo-
klassieke mantra's ook hameren op het tegendeel. En de burgerij, in al haar trots en
eigenwaarde, bepaalt tenslotte wat er gebeurt met die markt en haar overheid, niet omge-
keerd. Zeker, deze verhoudingen worden wel eens geweld aangedaan, en zeker in dit
tijdsgewricht, maar het is daarom des te verstandiger om naar de robuustheid van de
geschiedenis te kijken. En dus zelfinitiatief te nemen. op dezelfde manier waarop in het
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verleden steden en regio's, bestuurders en burgers de handen ineensloegen en een
wereld schiepen naar hun wensbeeld. De grootste schatten van onze cultuur zijn aldus
tot stand gekomen, en niet door toevallige internationale ondernemingen die ter wille
van het vrije verkeer van wasmiddelen en stereotorens een grenzeloos, normloos speel-
veld voor zich opeisen.
Wat men zelf wil. dat telt derhalve. "Werk", dat wil met zeker, en daarnaast een maxi-
male kwaliteit van het bestaan. Voor beide, bovenaan staande eisen is de koers van de
voorbijvliegende containervloot keuzeloos, inhoudsloos en dus niet de moeite waard
voor nadere beschouwing, ondanks mooie schema's voor noord-zuid assen, west-oost
corridors en concurrerende functies tussen Etten-Leur en Deurne-Zuid. Als bestuurder
hoor je bij dit alles je schouders op te halen.
De conclusie staat als een paal boven water: je moet zelfkiezen, burgemeester, en niet je
oren laten hangen naar de zogenaamde modernisering van deze tijd. Doe je dat wel, dan
moet je de scholen sluiten, want tegen de goedkope roepia van Zuidoost-Azie of de even

goedkope namaakroebel van Oost-Europa is niets opgewassen. Alle arbeid vliedt weg en
in 20Io bedraagt de werkloosheid in de regio 40%, zo niet meer. Om dit te keren, moet 2I9

ie een verbond sluiten met die andere levensbedreiging, de klimaatverandering, naar de
regio vertaald in zulke diskwaliteiten als smog, ongezondheid, files, stank en urbane
stress, ofwel de paradox van de mobiliteit. Beide verschijnselen zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Zi j zijn een teken van een mondiale ontwerp-fout. een historische ver-
gissing, die zit ingeklemd tussen de individuele wens naar mobiliteit en lage prijzen en
de collectieve noodzaak om de kwaliteit van het bestaan, inclusief werk, te waarborgen.
De incongruentie daarvan is binnen de huidige maatschappelijke verhoudingen totaal en
daarmee onoplosbaar.
De gekritiseerde mantra's gaan niet alleen over de hoogdravende, abstracte begrippen,
maar vooral over materiele stromen: goederen en geld, waarbij de negatieve effecten van
deze stromen niet of nauwelijks aan de orde komen. Over milieu of klimaatverandering
wordt in het WTO-verdrag niet gerept; in het verdrag van Maastricht wordt het in de zij-
lijn als een soort schoonmaakprobleem behandeld en niet als een integraal en bepalend
onderdeel van produktie, consumptie, volksgezondheid en de kwaliteit van het bestaan.
De negatieve kanten van moderne kapitaalstromen zijn bekend: niemand kan de zin uit-
leggen van het gedrag van het flitskapitaal dat in honderden miljarden per dag rond de
aardbol daast, een "global casino" dat ten onrechte voor economie wordt aangezien. Zelfs
met ondernemen en investeren heeft het flitskapitaal niet veel te maken, maar specula-
tiewinsten moeten wel ergens vandaan komen en dus wordt iedere overheid in de wereld

gedwongen tot bezuinigen op zowat alles wat onze maatschappij de moeite waard maakt.
Formeel heet dit om het financieringstekort terug te dringen, maar we zullen straks zien
dat er ook andere manieren zijn om aan die "eis" te voldoen.
Het andere neveneffect van de moderne kapitaalstroom is het verdwijnen van werk en
daarmee van participatie en zingeving. Het veelgehoorde pleidooi om dan maar onze
lonen te laten kelderen, totdat we op basis van loonkosten kunnen concurreren met de
roepia, is een pleit voor nieuwe (Europese) armoede. Het antwoord is een vloek in de
kerk: protectie. Europa moet zijn grenzen sluiten. Vroeg of laat komt het daar toch van,
want de voordelen van de wereldhandel voor grote bedriiven en koopkrachtige consu-
menten wegen uiteindelijk niet op tegen de nadelen voor de algehele maatschappelijke
totaliteit. Het individuele graaien vraagt een te grote prijs van het algemeen belang.

De consequentie is dat de stromen van goederen en geld nader geanalyseerd moeten



Bestuurskunst als 'blik'openeri

worden op hun niet-duurzame karakter en dat bijgevolg in de herkoersing ervan het ant-
woord in het herwonnen maatschappelijke perspectief moet liggen.
Hoe krijgen we de kapitaalstromen zo geredirigeerd dat ze weer voor lokaal werk, werk
en nog eens werk zullen zorgen? Hoe koppelen we dit met een herinrichting van de
materiaalstromen energie, transport en goederen. nu nog uit de hele wereld en straks zo
gecorrigeerd dat wel de voordelen ervan (consumptie, nut), maar niet de nadelen ervan
(op milieu, klimaat, werk) gestuurd en beheerst kunnen worden?
In het ontwerp voor de Regio 2050 moeten we uitgaan van de premisse dat tegen die tijd
het debat over genoemde ongerijmdheden voorbij is. Europa wordt meer afgeschermd
dan vandaag, de modieuze globaliseringsgolf is tegen zijn eigen onmogelijkheden aan-
gebotst. Nieuwe initiatieven voor werk en leefkwaliteit zijn voortgekomen uit de debat-
ten over werk en milieu die in I970 begonnen, tussen I990 en 2000 langzaamaan in
heel Europa doordrongen en tussen I 995 en 2020 zijn omgezet in maatregelen. De stro-
mingstheorie staat daarbij centraal. De oude stad, van Athene tot Padua, tot de laat-
negentiende-eeuwse en midden-twintigste-eeuwse moderne stad heeft zich altijd geken-

220 merkt door een hoge mate van zelfvoorziening op het basisniveau van energie, voeding
en afvalverwerking, waarbij de laatste weer een grondstofvoorziening moest zijn. De glo-
rie van Amsterdam ofwel de regio Holland brandde enkele eeuwen op het vuur van de
lokale energievoorziening, en dat was niet de windmolen, wat iedereen denkt, maar turf.
Toen de turfvoorraad op was kwam er steenkool. Het aardgas is in 2025 op; de vervan-

ging zal bestaan uit waterstof en verwante zonne-energiesystemen. Goedkoop zal dat
alles niet ziin.
De voedselvoorziening was altijd lokaal. Binnen de muren van de Europese stad bevon-
den zich tuinbouwgebieden, plantages. (de Amsterdamse wilk rond Artis heet nog altijd
Plantage), later uitgebreid naar de stedelijke periferie. De organische resten van het stad
se leven, inclusief de gecomposteerde straatmest, de inhoud van "tonneties" en al het
andere wat de stad uitstootte, dienden als bemesting voor de plantages, en daarmee was
de organische cyclus vrijwel rond. De negentiende-eeuwse riolering heeft hieraan een
eind gemaakt door binnen enkele decennia de organische cyclus te vervangen door een
lineair proces: "input", "throughput" en "output", met ondermeer de eutrofiering van het
oppervlaktewater tot gevolg. De moderne grootsteedse afvalverwerking is niet anders:
een eindfaseconcept dat grondstoffen van elders via een zo kort mogelijk produktie- en
consumptiemoment in afval omzet. Aan de horizon walmen bijgevolg de crematoria van
de vuilverbranding. die technologische vergissing van de geschiedenis die grondstoffen
vernietigt en het klimaat verandert omdat de verspilde tussenfase van de snelle con-
sumptie tot economie is gebombardeerd.
Wie pleit voor het herstel van de organische cyclus wordt al gauw voor ouderwets versle-
ten, want de moderne tijd laat zich nia graag door de zeventiende eeuw inspireren.
Toch zal dit gebeuren. De stad (en de regio) kan zich eenvoudigweg niet meer permitte-
ren om zichzelf als een doorvoerpunt te beschouwen waarbij de (lineaire) snelheid van
input-throughput-output bepalend is voor het tempo waarmee het werk verdwijnt en het
leefklimaat wordt aangetast. Cyclische systemen zullen onverwijld hun historische rol
weer opeisen, zij het in een geheel andere vorm dan vroeger. Wat vandaag technisch of
economisch nog niet haalbaar is, zal dat morgen wel zijn, omdat de verspilling niet meer
een esthetisch of ethisch probleem is, doch een fundamentele systeemfout, tot nog toe
alleen gesteund door rekenmodellen die maar de helft van de waarheid vertellen. En dat
zal zeker veranderen. Wie zich een regio of stad voorstelt anno 2050 kan moeilijk kiezen
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voor de voortdurende vergekting. Overal een volgende Mexico-city? Of gaat het er echt
heel anders uitzienP Laten we eens kiiken.

De regiostad van 2050 is zelfbewust, want er werden keuzen gemaakt, de bevolking is
gemotiveerd, het leefklimaat is optimaal en er is werk, werk en nog eens werk. Essentieel
is de waarschijnlijkheid dat de bestuursvorm van de toekomst op regionale basis aan
kracht zal winnen, ten koste van federale, nationale systemen. Vanuit die verwachting
worden de volgende (2I) initiatieven ztlf genomen, ondanks de neiging van iedere
bestuurder om zichzelf machteloos te verklaren. Dat accepteren we hier niet.

Het wordt vaak beweerd: dit alles is niet mogelijk, want de regionale bestuurder is met
handen en voeten gebonden aan de centrale overheid, en die zit weer vast aan de EMU,
Brussel, de tucht van de markt en de macht van de gewoonte.
Wie dat accepteert. moet dit verhaal niet lezen en de ideeen erin terzijde schuiven. En
wie de duurzaamheidsvraag anders beantwoordt, bijvoorbeeld door te menen dat er geen
milieugrenzen ziin ofdat de vrije markt de vragen van de nieuwe schaarste zal oplossen, 22I

ook voor hem of haar geldt het advies om alles wat hier staat als irrelevant te beschou-
wen.
Passiviteit of de neoliberale koers van mobiliteit, distributie, voorbijrazende containers,
al dan niet via een corridor, en dus geen werk, werk en weer geen werk, dat is ons inziens
de ene optie. De andere bestaat uit kiezen en dwarsliggen, initieren en bewegen. En dat
betekent hier heel wat.
Om te beginnen: het mensbeeld. Wij geloven niet zo in allerlei trendextrapolaties, waar-
bii de toekomstige mens een veelvoud is van de postmodernistische construct die hij of
zij anno I996 was. Zoals steeds meer individualisering. 0 ja? Worden we daar gelukki-
ger vanP Zijn er eigenlijk niet veel meer redenen om, af te lezen aan de geschiedenis, te
geloven in de altoos terugkerende behoefte aan groepsvorming. behorend bij netwerk-
en stamverbanden, dus het tegendeel?
Nee, het draait om overtuiging en durf om te kiezen. Voor een duurzame koers. Vanuit
die overtuiging is onderstaande bundel van initiatieven samengesteld.

Initiatief I: Millenniumkapitaal
Voor de regio wordt een millenniumkapitaal vastgesteld: de nullijn of (index) 100-lijn
van het jaar 2000 aan de hand waarvan we voortaan ieder jaar meten of de regio erop
vooruit ofachteruit gaat. Deze liin is gemaakt voor natuurlijk, sociaal, menselijk en door
de mens gemaakt kapitaal.

Kapitaalgoederen:
Natuurli/k watervoorraden, natuurlijke hulpbronnen
Sociaal: samenhang, coherentie, zekerheid, communicatie tussen mensen en groepen mensen

Mensel(fk: bestaanminimum (lucht, voedset, energic, onderdak) plus waardigheid (scholing
panicipatie, gezondheid, bestaandszekerheden, rechtswaarborgen)
Door de mens gemaakt kapitaal. machines, gebouwen, infrastruauur, huizen, boomgaarden,
weilanden.

Initiatief 2: De natuur telt mee (in het marktmechanisme)
Principieel blijft overeind dat het marktmechanisme werkt. Er is echter grote vooruit-
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gang gemaakt in de werking ervan; zaken die werkelijk schaars zijn hebben een hogere
prijs dan zaken die relatief overvloedig aanwezig zijn. Het gebruik van grondstoffen is
een stuk duurder vanwege allerwegen optredende schaarste. Arbeid is relatief oven'loe-
dig en dus relatiefgoedkoop. Dit stuurt de technische ontwikkeling. In bedrijven zijn de
managers van natuurlijke hulpbronnen sleutelpersonen geworden.

Inititatief 3: De techniek van Factor  4 en Factor  I o
Er komt een samenwerkingsverband tussen industrie, universiteiten en overheid om de
MIPS-principes van Factor 4 en Factor Io te onderzoeken en te helpen implementeren,
met name voor de woning- en utiliteitsbouw en de infrastructuur.

Initiatief 4: Inderinstituut
Er komt een regionaal index-instituut, een samenwerkingsverband tussen de provincie,
gemeenten en de universiteiten, alwaar men de indicatoren voor initiatief I ontwikkelt
en bijhoudt. De opmaat voor deze indicatoren wordt gevonden in ondermeer de Human

222 Development Index (UNDP), de Index for Sustainable Economic Welfare (ISEW) en de

Jacksonville-indicatoren.

Initiatief 5: Participatie
Jaarlijks wordt de index gepubliceerd. Er wordt een openbare expositie ingericht over de
indicatorenontwikkeling en het publiek wordt gemotiveerd tot het aangeven van priori-
teiten voor het komende jaar.

Initiatieven rond het thema "mensen en activiteiten"

Initiatief 6: Regionaal ruilmiddel
Er komt een regionale solidariteits- of duurzaamheidsbank waar een Brabantse versie
van het regionale ruilexperiment wordt uitgewerkt. De literatuur over deze zogenaamde
LETS (local exchange and trading systems) wijst uit dat er momenteel (1996) enkele tien-
tallen van dergelijke experimenten in Europa gaande ziin en dat zij effectief voor een
lokale economische impuls zorgen (werk en koopkracht). In de volgende fase zal het
LETS  meer  en meer moeten liiken  op het Zwitserse WIR-systeem (Wirtschaftsringen),
waarbil zo'n 30.000 kleinere bedrijven zijn aangesloten en waarin zo'n vijf miliard
Zwitserse frank/LETS-equivalent wordt omgezet. In de volgende fase worden in Brabant
ruileenheden gecreeerd onder de naam Poffers, die via creditcards regionale goederen en
diensten verrekenen. Teneinde het systeem verder te koppelen aan de gangbare enono-
mie wordt van de private sector een bijdrage gevraagd van een A anderhalf procent van
de jaaromzet of de bedrijfswinst en een zeker percentage van de budgetten van de socia-
le dienst, nader te verrekenen met uitkeringen en belastingen. Wij spreken de stellige
verwachting uit dat deze parallelontwikkeling van regionale geld- en ruilsystemen de
komende jaren een enorme vlucht zal nemen als tegenhanger van de Eurotendens. De
reden is evident: alleen op deze manier worden lokale bestuurders of lokale gemeen-
schappen in staat gesteld om initiatieven te nemen die de lokale economie autonoom sti-
muleren, los van de supranationale stromingen, die hen juist steeds machtelozer maken.
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Initiatief7: Ontwikkeling op het gebied van energie
Er komt een regionale maatschappij voor duurzame energie, die de ontwikkeling ter
hand neemt van het nieuwe integrate energiesysteem:

- zonne-energie; passief en actief,
- methaanvergistingsnetwerk (industrieel en huishoudelijk afval),
- biotron Cycle-verbranders,
- overige.

Initiatief 8: Industriefonds
Er komt een industriefonds voor het opzetten en stimuleren van de eerder genoemde
duurzame, emissieloze industrieen (Grote Campina).

Initiatief 9: Informatica
Er wordt te veel verwacht van het effect van de digitale revolutie. Welbeschouwd bevat de
literatuur over deze revolutie pardoxaal genoeg niet zo veel nieuws. Informatie bestaat er

vandaag al, in alle vormen en diversiteiten die men zich kan voorstellen, en alle electro- 223
nica van de wereld zal het vermogen van de mens tot selectie en verwerking niet veran-
deren. Bovendien heeft telematicawerken niet zoveel toekomst als menigeen denkt. Het
bedrij f van de toekomst zal juist meer en meer bestaan op basis van de behoefte  aan
samenhang en groepsvorming. als tegenhanger voor de veel te grote risico's van isole-
ment en coconisering. Het initiatief dat wi i voorstellen beperkt zich daarom  tot een  stu-
diecentrum dat de MIPS-potentie van de informatica op de economie bestudeert.

Initiatief Io: Leerstoel Duurzame Ontwikkeling
Er komt een leerstoel voor duurzame ontwikkeling aan de beide universiteiten. waar
naast het fundamentele onderzoek en onderwijs ook een begeleidingsfunctie voor het
hier bepleite programma wordt gesitueerd. Zonder een academisch fundament zal het
moeilijk blijken de hier gepresenteerde transformaties school te laten maken.

Initiatief It: Opzetten van de database "Kleine Agenda 2I"
Voor de regio wordt een Agenda 2I vastgesteld, een soort regionaal, interstedelijk
bestemmingsplan voor de 2Ie eeuw, dat een aantal stappen minder ver gaat dan de ove-

rige initiatieven.
Dit plan wordt ondersteund door experts die kunnen putten uit een gegevensbestand van
oplossingen en innovaties. Dit bestand bevat ideeen over uiteenlopende zaken zoals
energiebesparing in huishoudens en bedrijven, sociale innovaties, educatie en training.
mobiliteit, hergebruik en beheer van stofstromen (zuivering, afvalopwerking). De Kleine
Agenda 2I is opgebouwd uit de ervaringen met stappen die nu al overal in Europa en
elders worden genomen.

Initiatieven rond het thema "ruimte"

Initiatief I2: Ruimtelijk contrast vergroten
De mogelijkheid om te kiezen is essentieel. Ook in de omgang met de ruimte is deze her-
steld. De ruimtelijke nivellering is drastisch tel:uggedraaid door scherpe grenzen te stel-
len aan het stedelijke en het industriegebied. Daarbuiten ligt het speelveld van de zich-
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zelf regulerende natuur (wildernis), dat niet aantrekkelijk is voor bewoning, bijvoorbeeld
omdat gas- en electriciteitsaansluitingen in dit gebied tot een minimum zijn terugge-
bracht.

Initiatief I3: Bliift niet ingevuld
Het dertiende initiatief blijft open.

Initiatief I4: Urban Biosphere III
In 1990 is in Arizona het experimentele Biosphere II opgezet. Een grote kas waarin
gepoogd wordt de cyclische processen van de natuur na te bootsen en te begrijpen.
De onderliggende idee was vooral ideologisch van aard, zodat het experiment lang doel
in zichzelf is geweest. Hiermee is de toon gezet voor het ontwerpen van gesloten klein.
schalige leefsystemen. Biosphere II geeft vooral een symbolisch beeld van de toekomsti-
ge cyclische integratie van organische produktie, afvalstromen, zonne-energie en ener-
gie-opslag en met name van een gesloten koolstofhuishouding. De stad van de toekomst

224 zal voor een groot deelleven van dergelijke biosferen, hetgeen wordt aangetoond met een
eerste demonstratiecentrum, het Biosfeer-Evoluon. De input-output-stad van de verspil-
ling wordt omgebouwd tot een duurzame stad van de organische cyclus. Zoals de trivi-
aal lijkende aarbeienyoghurtstudie (von Weizsacker, I995) van het Wuppertal-Instituut
heeft aangetoond, loont het  om het principe  van  de MI PS-factoranalyse  los te laten  op
deze vorm van voedselproduktie. waarbij anno 2050 een veelvoud van de rationale ervan
zal gelden. De MIPS-efficientiefactor wordt het leidende technische principe voor de
duurzame toekomst  (MIPS = material input per unit service.)

Initiatief I5: Urbane tuinbouw
Het is eigenlijk merkwaardig dat we de moderne tuinbouw accepteren, want weinig
eraan is verstandig, logisch of duurzaam. Zeker, men heeft groots geinnoveerd.  De bio-
logische bestrijding is meer regel dan uitzondering. Ook een 24-uursbelichting is een
vondst, zoals de immuunkas een innovatie is die er wezen mag. Steenwolbasis (in plaats
van besmette grond) wordt algemeen toegepast, evenals de doseertechniek voor de
bemesting. Maar er is ook veel niet in orde: de kas was ooit een uitvinding om het kli-
maat naar de hand van de teler te zetten met behulp van zonne-energie. De zonne-
warmte wordt opgevangen, maar regen, kou en windschade worden buitengesloten.
Aardgasverwarming door het hele jaar heen hoort niet bij een dergelijke techniek, omdat
de seizoenwinst van de kas aldus wordt gedecompenseerd door de verkwisting van fos-
siele energie. Technieken om ingestraalde zonnewarmte te consolideren werden nau-
welijks ontwikkeld en al helemaal niet toegepast. Terugvoer van organische stof (afval)
naar de kas is niet aan de orde. Voor de toekomst zal dit alles wel moeten veranderen.
Combinaties met Urbane Biosfeer  III  ziin noodzakelijk. Proefmodellen zullen moeten
worden ontwikkeld.

Initiatieven rond het thema "transport"

Initiatief IG: Een goed regionaal collectief vervoerssysteem
De bizarre chaos van spoorlijnen, streekvervoer en stadsvervoer, slecht op elkaar afge-
stemd en uitgevoerd met vuile dieselmotoren, is in de loop van de laatste 50 jaar ver-
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vangen door een totaalconcept dat is geent op de S-Bahnen van onder andere Hamburg
en Ruhrgebied en op regionale vervoerssystemen in onder andere de VS en Brazilie. De
regio heeft nu een integraal S-baannet, dat aansluit bij de NS (alleen nog voor de grote
doorgaande lijnen), waarbij de stedelijke regio's via een honingraatachtig metronet met
elkaar zijn verbonden en waarmee men in maximaal 45 minuten van het ene uiterste
gebied naar het andere reist. De forensenstroom is hiermee definitiefgestroomlijnd. De
doorbraak is gekomen met het radiale-periferieconcept dat de oude fout corrigeert van de
centrum-naar-centrumdoorvoer. De passagiersstroom beweegt zich al decennia niet
meer van centrum naar centrum!

Initiatief I7: Lagesnelheidsvervoer
Transportmiddelen met een hoge snelheid zijn een anachronisme geworden. Niemand
heeft nog baat bii files van snelle bolides van I O0 km x 8 uur per dag in de regio. In de
jaren I995-20Io is een snelheidsbegrenzer in alle personenauto's ingebouwd. Verplicht,
en met een jaarlijkse verlaging van de limiet, geprogrammeerd naar regio en wegkarak-
ter. 225
In de jaren 1998-20I5 werden deze systemen gekoppeld aan concentrische stadscircuits,
waarbij langs electronische weg de toenemende belasting wordt berekend die je betaalt
naarmate je dichter bij het volste centrum van de stad of de regio komt. Daarnaast is  het
alternatief ontwikkeld van een hoogwaardige infrastructuur voor een nieuwe generatie
fietsvervoer, vooral door luchtondersteunde fietstunnels voor het overbruggen van
afstanden tot tien kilometer.

Initiatief I8: Biodiesel· en waterstofvoertuigen
Als proefproject voor duurzame technologie en bedrijvigheid wordt vandaag begonnen
met de ontwikkeling van biodiesel- en waterstofvoertuigen. Daartoe worden de volgende
stappen gezet:

-    verfijning van het IMSA-biodieselrekenmodel door de TU-Eindhoven,
-    oprichting van de Biodiesel Akkerbouw Cobperatie (ongeveer 30·000 ha),
- oprichting Biodiesel Estering en Productie,
- oprichting Biodiesel Smeermiddelen.
-    experimenten met stadsvervoer op biodiesel,
-    idem met vuilnisophaal,
- praktii kinvoering.

Fiscale afstemming via accijns/braak is onderdeel van de
programmering

Initiatief I9: Auto-electronica
Er komt een bedrij f dat de ontwikkeling ter hand neemt van de mobiliteitsbelasting via
electronische meetsystemen. Het argument dat dit niet rechtmatig zou zijn gaat naar
onze mening niet op: de huidige verkeerswet geeft de ruimte tot maatregelen als snel-
heidsbeperkingen en parkeerbelasting; de electronische vorm van een hogere belasting
bii entree in dichtheidsgebieden is volgens ons een moderne variant daarvan.
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Initiatief 20: Regiospoor
Er komt een moderne nieuwe variant van de B BA. die de taken coardineert van het stads-

en regiovervoer en daarvan Mn systeem maakt dat de huidige veelheid en ongeco6rdi-
neerdheid vervangt. (Het is niet onwaarschijnlijk dat de bekende openbaarvervoersstro-
men niet congruent zijn aan de werkelijke behoeften. Infraroodmetingen over een of
meer jaren van de regionale vervoersdichtheden zullen leren waar de S-banen van de toe-
komst zullen komen).

Initiatief 2I: Derde dimensie van het transport
Het al bestaande (I 9 90-I  95) regionale innovatieproiect van het buistransport wordt via
een ontwikkelingsmaatschappij omgezet in eerste logistieke experimenten.
Aan de TU-Eindhoven, maar vooral in de hoogtechnologische innovatiecentra in de
regio, is dit buistransportsysteem tussen I990 en 2003 verder ontwikkeld en tussen

I998 en 20IO geinstalleerd, eerst op testniveau, daarna in de praktijk. Aan de regioran-
den werden overslagsystemen gebouwd voor lokale toelevering en regionale en interre-

226 gionale aansluitingen. die dan ook tussen 2020 en 2050 zijn aangelegd over heel

Europa. Daarmee is aan een belangrijke voorwaarde voldaan om zowel de verkeerscon-

gestie, het containeranachronisme als de klimaatverandering in 6*n vernieuwend con-
cept te vatten. Alweer heeft de lokale hoogtechnologische industrie een grote rol gespeeld
in de eerste buistransportsystemen. vooral TTS, het samenwerkingsverband tussen
Philips en DAF. dat in I998 werd opgericht.
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RUIMPAD is een studie van de Rijks Planologische Dienst (RPD). Een studie toegespitst
op een mogelijke toekomst van de vijf Brabantse steden vanuit het perspectief van eco-
nomie en transport. Een utopie gesitueerd in het jaar 2050.

Drie delen uit deze studie zijn opgenomen in dit informatiepakket. Het ziln 2I agenda-
punten voor de zIe eeuw uit De Rode Draad. Verder zijn er 2I initiatieven beschreven
door Peter Janssens (bureaucombinatie Mens en Ruimte/Buck Consultants). Daarnaast
bevat deze brochure een literair of zo u wilt, verhalend decor van de hand van Peter
Heerema. Hierin wordt, op basis van wetenschappelijke studie, in verhalende vorm een
beeld van het midden van de volgende eeuw geschetst.

Samen met de vergelijkbare studie van  IMSA is RUIMPAD de basis voor de vijf brain-
storms.

Mensen en activiteiten

i. Nederland wordt een 24-uurssamenleving
Het huidige beleid en de huidige ov-systemen richten zich op klassieke werkdagen van
9 tot 6 en op traditionele activiteiten en tijdpatronen. Het belang van woon-werkverkeer
6n de concentratie daarvan in tijd en plaats zal afnemen.

2. Telematica leidt tot grote flexibiliteit in tijdroosters en tot 'Nieuwe Nabiiheid'
Timeloose en footloose: 'Global networking' vereist flexibele werkti iden. Continu
gebruik van tiid en ruimte biedt nieuwe kansen voor buurtleven en landelijk gebied.

Fysieke bereikbaarheid door nabijheid. aangevuld met nabijheid door virtuele bereik-
baarheid.

3. Nederland houdt een burgerlijke struktuur
Gezinsvorming blijft een belangrijke wens van mensen. gekoppeld aan het (al dan niet
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door beide partners) verdienen van een inkomen en het opvoeden van kinderen. Het
typische overlegmodel tussen overheid. sociale partners en burgers blijft intact.
Nederlanders worden niet overmatig zorgzaam of zorgeloos. Zelfstandigheid van het
huishouden staat hoog in het vaandel.

4. Het tijdbudget van mensen om te reizen blijft constant
De gemiddelde tijd die besteed wordt aan verplaatsingen is al decennia lang nagenoeg
constant, ook in verschillende ruimtelijke omgevingen. Versnelling van vervoer betekent
dus langere afstanden of meer verplaatsingen.

5. De actieradius van mensen wordt steeds groter
Afstand wordt steeds minder belangrijk; de reistijd is de sterk bepalende factor.

6. Er bliift een taboe op traagheid
In onze cultuur prefereren mensen het snelste vervoer om afstanden te overbruggen.

228 Investeringen in vervoerssystemen zijn veelal gericht op verhoging van de gemiddelde
snelheid. Verplaatsingstijd is verloren tijd. Toename van vril besteedbare tijd of betere
benutting van reistijd voor andere activiteiten zal leiden tot een herwaardering van het
reisplezier. Hoeft niet altijd snel, mag ook langzamer.

7. De keuzemogelijkheden van mensen nemen toe
Toenemende maatschappelijke pluriformiteit betekent ook toenemende verscheiden-
heid in handelingsruimten. Gebruik van telematica maakt ons ook minder afhankelijk
van anderen (teleshopping, telezorg) Mensen zullen diverse afwegingen maken  voor
activiteiten die thuis of uit of gecombineerd kunnen worden verricht.

Ruimte

8. Concentratie van functies leidt niet meer tot minder mobiliteit
Mobiliteit is aantal verplaatsingen maal aantal kilometers. In perifere gebieden komen
minder verplaatsingen voor, maar wel over een grotere afstand. In grote steden komen
meer verplaatsingen voor over kortere afstanden.

9. Bereikbaarheid is belangrijker dan fysieke nabijheid in steden
Vele functies kunnen in potentie in geheel andere ruimteliike omgevingen tot ontwik-
keling komen. Elk dorp kan in potentie een global player worden. De stad is overbodig.

10. Gebundelde stromen eisen actieve lokaties als bestemming
"Actieve lokaties" maken deel uit van een patroon van rustige ("passieve") en actieve
lokaties, bediend door passende vervoersmodaliteiten. Actieve Lokaties zijn nieuwe com-
binaties van amusement, voorzieningen e.d. Het ziin dt plekken voor de 24-uurssa-
menleving, waar het niet donker wordt.

II. Suburbs zijn geen suburbs meer
In het polycentrische stadsgewest is de 'urb' een gespecialiseerd gebied binnen het ste-
delijk netwerk (metroplex).
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I2. Voorstations zijn groeipolen in een netwerk
We gaan straks voorstadstations onderling verbinden: de ster wordt een ring.

I3. Ook het ruimtebeslag van de auto is geen probleem meer
Minder individueel autobezit maar meer gebruik op afroep ('de semi-collectieve auto') en
betere benutting infra door spreiding in de tijd en capaciteitsverhogende innovaties
(inclusiefondergrond).

I4. Multifunctionaliteit moet!
Multifunctionaliteit van eenheden en objecten leidt tot efficienter gebruik van
voorzieningen en middelen.

Vervoer
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,5. Verkeersnetwerken struktureren
De ruimtelijke ontwikkeling zal (weer) directer moeten aansluiten op nieuwe ontwikke-
lingen in het verkeerssysteem. OV is nu vaak een afgeleide van het patroon en de daar-
bij behorende vraag naar verplaatsingen. OV creeert echter ook stedelijkheid: bundeling
van mensen en ontmoeting en amusement.

I6. Grofmazig OV leidt tot meer vervoerkwaliteit en leefbaarheid
Minder lijnen, maar met hogere frequentie en snelheid + grotere verblijfsgebieden in
steden met meer kansen voor fiets en voetganger.

IT Duurzame mobiliteit vergt nieuwe energie
De komende decennia zullen alternatieve krachtbronnen in belang sterk toenemen

(wind, water, kernenergie). Ook duurzame verplaatsingswijzen, zoals zweven, zeilen,
drijven, glilden e. d. Energierantsoenen per huishouden kunnen leiden tot voorkeur voor
verwarming en TV in plaats van auto.

I8. Het alternatief voor de auto is in 2050 de 'auto'
De nieuwe auto is anders dan die van nu: de energiedrager is gebaseerd op oneindige
bronnen, vele auto's zullen lichter en kleiner zijn, de auto zal volledig recyclebaar zijn en
zoveel mogeliik multifunctioneel van karakter.

19. Het onderscheid 'collectief en 'individueel' vervaagt
Door voertuiggeleiding, blokvorming en koppelbaarheid krijgt de auto steeds meer
eigenschappen van collectief vervoer. Door op maat gesneden reisinformatie en op
afroep beschikbare systemen krijgt het collectief vervoer steeds meer individuele ken-
merken. INco is elke volwassene een vervoermiddel (ultra light car of fiets) met hetzij
zelfstandig OV op bescheiden schaal, hetzij collectief gebruik van individueel vervoer,
inCO is collectief vervoer als backbone  met een ontsluitende functie voor de  auto.

20. In 2050 kennen we ook nieuwe modaliteiten
Veranderingsmogelijkheden moeten niet onderschat worden, vooral ook omdat oude
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infrastructuur zelden geheel wordt verwijderd. In de vorige eeuw is in 20 tot 30 jaar het
spoorwegnet uitgegroeid tot de huidige omvang en het huidige hoofdwegennet is pas in
de afgelopen 25 tot 30 jaar ontstaan.

2I. Versnelling van vervoer gaat door
Investeringen in versnelling dragen in belangrijke mate bij aan economische vooruit-
gang.

RUIMPAD, een vorm van toekomstverkenning

Peter Heerema
Rijksplanologische Dienst
januari 1996

230 Op weg naar een rendez-vous in 2046, deel I:

"De zangeres zette het refrein in precies op het moment dat de SGR uit de tunnel kwam
en aan het laatste stuk van zijn traject naar Central Interchange Holland begon. "Will
you  still love me tomorrow" zinderde haar stem  nog  na in  zijn oren, terwijl hij  in zijn
priv*coupa de datahelm afzette. Steven wreef zijn ogen om weer aan het daglicht te wen-
nen. De prettige aanwezigheid van Virtual Vicky uit Nieuw-Zeeland vervaagde uit ziin
gedachten. Hij rekte zich uit en drukte de stoel in de rechtop-stand. Tijd genoeg nog om
dadelijk via de e-mail een koppelcar te reserveren naar AArena toe. De besprekingen van-
ochtend in Milaan en Parijs waren weer voorspoedig verlopen, het rapport had hij onder-
weg al naar Frankfurt gefaxed en hij verheugde zich op de komende dag. Vanavond eerst
die afspraak met Yolande en Bart in AArena. Daarna door naar Sneek om te windzeilen
op het wad. Zondag zou hij wel weer gaan werken; eerst 's-middags op zijn thuis-kan-
toor in Breda en diezelfde avond om half tien alweer een afspraak voor stafoverleg op het
Trefpunt-Centraal, waar hij ook zou blijven slapen. Hij keek uit het raam en zag zes
meter lager het landschap van de Groene Kamer aan zich voorbij schieten. De
" Subterrain Gliding  Rail" was al voorbij Amusement Centrum Aalsmeer, nog even dus.

Hij dacht aan Yolande en Bart en hoe anders zij waren. 'Save time, buy distance' zei hij
altijd. Afstanden zijn zo onbelangrijk. Op de keper beschouwd leefde hij als spin binnen
(tele-)netwerken: een electronische wereld van verknoopte computernetwerken en een
fysieke wereld van relatienetwerken. 'Hopping & hunting' was zijn devies. Als free-lan-
cer was hii  24 uur per dag bezig om geld te verdienen of daarvoor de kansen te ontwik-
kelen. Werk, vrienden en vri je tijd vormden voor hem wisselende konteksten voor wis-
selende coalities en zijn 'thuis' was alleen maar een uitvalsbasis, volgestouwd met
apparatuur voor networking en om het huishouden neties geautomatiseerd te laten ver-
lopen. Eigenlijk was hij een soort neuron in een zenuwstelsel! Geruisloos gleed de SGR
het transferium binnen. Hij pakte zijn jas, stopte de e-card in zijn binnenzak en reali-
seerde zich dat hij dinsdag al weer verwacht werd in Moskou voor een werksessie van
twee weken. Gelukkig kon hi j daarna weer even uitrusten in zijn appartement in
Barcelona. "
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Op weg naar een rendez-vous in 2046, deel II
Het is 7 maart 2046. Ze hadden het elkaar plechtig beloofd. De afgelopen maanden was

via het Q-net al virtueel contact gelegd. Iedereen zat op Q-net, dus dat was geen pro-
bleem. Hoe hun levenspad ook zou gaan, op 7 maart 2046 hadden ze afgesproken om
weer bij elkaar te komen, op de kop af vijftig jaar nadat ze als drieling ter wereld waren
gekomen. Steven (de cosmopoliet), Yolande (lid van de ecogroep 'Kring 7') en Bart (de
cyberjunk) zijn op weg naar AArena vlakbij het oude Amsterdam.
Terwijl Steven het Centraal Station Randstad naderde was ook Yolande al lang en breed

onderweg naar AArena.

"Met een droge klik schakelde de module zich los van de band. Trillend en knarsend
kwam de module tot stilstand op het rangeerveld bij Weesp. Het gezelschap van tien
poolers waarmee zij gereisd had, zocht rustig hun spulletjes bii elkaar. Sommigen had-
den niets bij zich, anderen alleen een koffertie, maar er waren ook reizigers die groente
van het land hadden meegenomen. Ze moest niet vergeten om aan Johan zijn Q-net-
nummer te vragen. Ze vond hem eigenlijk best wel aardig. Tijdens de 2 uur durende reis 23I

per modulebaan van de Veluwe naar Weesp was ze geboeid geraakt door de heftige dia-
loog over de quantumfilosofie van de vorig jaar overleden Mannhoffer. Zelfwas ze ove-
rigens niet zo bang voor de door Mannhoffer voorspelde auto-evolutie van de 9 jaar gele-
den geintroduceerde quantumcomputers. De reis had haar goed gedaan! Hoewel ze
vanochtend al vroeg te voet op pad moest naar het modulestation, had ze zich niet hoe-
ven te haasten. Bovendien was ze bli j dat zes van haar kinderen waren meegegaan om
haar uit te zwaaien. Nu moest ze alleen nog kijken of ze een witkar te pakken kon krij-

gen voor het laatste stuk naar AArena.

Ze dacht aan Steven en Bart. Ze had nooit begrepen dat Steven voor zo'n druk bestaan
had gekozen, terwijl hij toch ook bij haar en de familie in 'Kring Zeven' had kunnen blij-
ven. Bart was een typisch geval van de cyber unk en volgens haar hopeloos verstrikt in
digitale webben. Zelf was ze uitermate tevreden om deel uit te maken van de Kring.  In
20I7 had haar moeder samen met zes bevriende moeders besloten om zich met man of
partner en kinderen te vestigen als ecogroep op de Veluwe. Op de Veluwe waren nu al
een aantal van dit soort groepen gevestigd. Respect voor de grenzen van de ecologische
habitat en sociale solidariteit waren het Leitmotif. Het waren 'daglicht-samenlevingen' -
vroeg op en vroeg naar bed-, ingebed in vaste tijdritmes en siesta-roosters. De eigen plek,
de tuin en de directe omgeving boden de bron van inspiratie voor het bestaan. Samen
onderhielden ze hun inmiddels 3000 man grote dorp, maar ook de gezamenlijke stuk-
ken bospark. Een netwerk van zorg, werk en onderling hulpbetoon bood garanties voor
ontplooiing en rust. Ze waren natuurlijk wel aangesloten op de mondiale communica-
tienetwerken.  Met name de netgroepen versterkten het produktief en lerend vermogen
van de gemeenschap. Ze stuurde haar witkar behendig over de traagbaan. Hoewel honk-
vast en geheel tevreden binnen de Kring vond ze het toch altijd weer leuk om een uit-
stapie te maken. Vandaag zou ze eindelijk Steven en Bart weer eens kunnen omhelzen!"

Op weg naar een rendez-vous in 2046, deel III
Hoewel ze 's-avonds om 7 uur hebben afgesproken bij Khaddar in de Arabische Sector
van AArena, is Bart om half zeven nog niet los uit zijn virtuele reis.
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"De beelden buitelden over elkaar heen, de digitale response werd heviger, kleuren
dwarrelden door zi in hoofd en de hallucinerende sensatie omhelsde hem van het niet
hier zijn maar in een onbenoemd ergens, in een schuivend landschap zonder regen en
wind, koude en hitte, simultaan in Oezbekistan en Rio de Janeiro. Armoede en crimina-
liteit waren buitengesloten. Zijn vingers zapten hem van de intieme Engelse pub naar de
idylle van het koraaleiland, de bergtoppen in Nepal en de Thaise pagode - allemaal op
zapafstand van elkaar. Zijn ruimtelijke werkelijkheid was binnenste buiten gekeerd. Hii
was zelf de werkelijkheid van het pretpark geworden. Disneyland lag niet meer bij Parijs,
maar hi i was zelf Disneyland. disneydream.

Een fluittoon rukte hem terug op aarde, de echte werkelijkheid, en nat van transpira-
tie haalde hij de sensoren los die hem van de electronische impulsen voorzagen voor ziin
virtuele reis. Hij zou vandaag naar AArena gaan voor een rendez-vous met Yolande en
Steven! No time to loose. Snel zocht hii via de Q-terminal het nummer voor een roeptaxi,
de lohnny Cab uit Total Recall (toen fictie, nu feit). Gelukkig was het niet zo ver naar
AArena. Het lag praktisch naast het oude Amsterdam waar hii nu woonde. Met vele

232 afvallers van diverse pluimage was hij daar bliiven hangen. Het was de laatste iaren wel
steeds meer verpauperd geworden, een Bronx-achtige, ommuurde jungle, waaruit de
overheid zich al decennia lang geleden had teruggetrokken. Maar goed, geld verdienen
had hem nooit geinteresseerd. af en toe de toeristenstrips bezoeken, bedelen en 'acting
funny' en hij kon zich weer dagen onderdompelen in de virtuele wereld.

Terwijl hij in de Johnny Cab richting AArena zat, dwaalden zijn gedachten af naar
Yolande en Steven. Wat een stel: de liefhebbende ecologiste en de overgehaaste egoist.
Er was een tiid geweest dat hij probeerde aansluiting te vinden, maar hij was weggedrukt
naar de periferie van de samenleving als digitale monade, een zombie in een plaatsloze
wereld van een netwerk waarin de tijd niet meer bestond. En dat -of all places- in het hart
van het vroeger zo bruisende Amsterdam! De stem van de Johnny rukte hem uit ziin
overpeizingen. Hij zag door de zilruit het lachende gezicht van Yolande en de bezorgde
frons van Steven en stapte uit. Het was 23 over 7."

Een Brabantse invulling op basis van "21 initiatieven "

Overwegingen
Voor Brabant vertrekken we van de veronderstelling dat er in de toekomst drie belang-
rijke vervoerwiizen zullen blijven. nl. de telecommunicatie (voor informatie-uitwisse-
ling), personenvervoer en goederenvervoer. Verwacht wordt dat in de verdeling tussen
deze vervoerswijzen verschuivingen kunnen optreden.

We denken dat in de toekomst er ook een verdere ruimtelijke concentratie zal plaats-
vinden, waarbii de begrippen 'buurtschap' en 'lokaliteit' een nieuwe betekenis krijgen.
Men kiest vrijer tot welke buurtgemeenschap men behoort, en die keuze is niet meer
alleen gebaseerd op economische noodzaak en afhankelijkheid. Nieuwe overwegingen
zullen de keuze bepalen. Daarbij zullen immateriele elementen een belangrijkere rol
spelen dan nu het geval is. Ethische normen, connotaties met de streek van herkomst,
emotionele banden en andere subjectieve elementen zullen een grotere rol spelen bii de
ontwikkeling en de ordening van regio's en subregio's.
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Effecten
De regionale ontwikkeling en de consequenties ervan op de ruimtelijke ordening worden

bepaald door twee hoofdcomponenten, nl. alles wat valt onder het begrip bereikbaarheid
van het gebied en anderzijds het begrip 'performance'  van het gebied zelf.

Bereikbaarheid
Hoog Laag

'Performance'
Sterke regio Potenties niet gebruikt

Hoog Sterke steden Leidt tot lage
Sterke suburbs 'Performance'

Kwetsbare regio Afgesloten regio
Laag Delocalisatie Orientatie op zichzelf
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Onder bereikbaarheid wordt begrepen alles wat met uitwisseling van informatie, perso-
nen en goederen te maken heeft. Bereikbaarheid wordt bekeken op twee niveaus, nl. de
externe bereikbaarheid (Noord-Brabant en omstreken in relatie tot de metropolitane
gebieden in de ruimere omgeving) en de interne bereikbaarheid (de bereikbaarheid van
Brabantse steden en de steden in de

onmiddellijke omgeving onderling en bereikbaarheid van onderdelen van deze ste-
den).

De performance van het gebied heeft te maken met de kwaliteiten en potenties in het
gebied zelf. Dit zijn ondermeer de aanwezige produktiemiddelen, de aanwezige hoog-
technologische kennis enz., kortom alle voorwaarden in een gebied zelfom een compe-
titief productieproces in het gebied tot stand

te brengen. Deze zijn op hun beurt dikwijls beinvloed door de werk-, leef- en woon-
omstandigheden, de ruimtelijke kwaliteit, het imago, het prijsniveau van het vastgoed
enz.

De combinatie van een hoge bereikbaarheid en een hoge 'performance' leidt tot een
sterkere positie van de regio en de steden daarin ten opzichte van de ruimere omgeving.
Dezelfde combinatie op het niveau van de deelkernen (suburbane kernen, stadskernen

enz.) leidt tot een hogere competitiviteit van deze deelkernen.
Een combinatie van een hoge bereikbaarheid en een lage 'performance' leidt tot een

verhoogde concurrentiedruk van buitenaf en maakt het gebied (de regio of de stedelijke
kernen) kwetsbaar voor delocalisatie en een verdere aftakeling van de performance
(Braindrain).

Een combinatie van een zwakke bereikbaarheid en een hoge performance leidt tot
ondergebruik van de aanwezige potenties en derhalve op termijn toch tot een verlies van
performance, omdat bijvoorbeeld zeer hoogwaardige arbeidskrachten toch het gebied
zullen verlaten.

Bij een combinatie tussen beperkte bereikbaarheid en lage performance ontstaat een

gebied dat relatief afgesloten is van de 'vaart der volkeren' en meer op zichzelf is geo-
rienteerd.
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Inzake telematica: Van een ruimtelijke hiararchie naar flexispace

Initiatief I:
De voor- en de nadelen van de trends naar delocalisatie enerziids en concentratie ander-
zijds worden in Brabant onderkend. Er wordt een regionaal forum ingesteld, waarin het
proces nauwkeurig gevolgd en bewaakt wordt.

Initiatief 2:
Er worden urbane en suburbane kernen geselecteerd, waarin de te verwachten concen-
tratietrends worden samengebracht en waarin de daaraan gekoppelde uitrustingen wor-
den geconcentreerd (telewerkplaatsen, aansluitpunten voor de semi-publieke auto,...).

De toepassing van telematica zal enerzijds leiden tot een verdere concentratie en ander-
ziids tot een grotere spreiding. Deze twee tendensen hoeven niet noodzakelijk tegenge-
steld te zijn. Op het niveau van de stadsregio/stedelijke z6ne kan er concentratie optre-

234 den naar bepaalde kernen in de periferie rond de steden of naar de stad zelf (Central
Business Districts). De hiararchie tussen de steden en tussen delen of kernen in de ste-
delijke zone kan grondig verschillen van de huidige situatie. De gehele ruimte zal op een
meer flexibele en dynamische manier worden ingevuld en eventueel her-ingevuld
('Flexispace').

De Brabantse kwaliteit stopt de braindrain

Initiatief 3:
Er wordt een onderzoek gedaan naar de objectieve en subjectieve vestigingsmotieven
voor bedrijven en voor hoogwaardige arbeidskrachten in Noord-Brabant, met het oog op
het behoud ervan en op het aantrekken ervan uit andere regio's.

Initiatief 4:
Er wordt sterke prioriteit gegeven aan een beleid inzake de woonkwaliteit, de culturele
kwaliteit, de ruimteliike kwaliteit, de ecologische kwaliteit en de sociale kwaliteit van de
Brabantse steden en het Brabantse in het algemeen.

Op het bovenregionale niveau zal men rekening moeten houden met een delocalisatie-
effect door de mogelijkheid om op afstand hoogwaardige kennis in te zetten bii het pro-
ductieproces. Dit betekent dat via telecommunicatie hooggespecialiseerde diensten op
afstand kunnen worden aangeboden (zoals nu reeds gebeurt bij bijvoorbeeld belangrilke
medische operaties). De bereikbaarheid van gebieden (steden, regio's) speelt een grotere
rol dan de fysieke nabijheid. Dit is zowel een kans als een bedreiging. Enerziids kan
Brabant daardoor hoogwaardige technologische activiteiten aantrekken die nu in de
Randstad of elders worden verricht. Anderzijds kan ook de aanwezige specifiek hoog-
technologische kennis weer wegvloeien naar andere gebieden (braindrain). Hoog-tech-
nologische bedrijven kunnen zich dus ook elders vestigen en toch de afnemers blijven
bedienen. De hoogwaardige arbeidskrachten zullen weliswaar ook meer kunnen tele-
werken, maar anderzijds menen we dat de ruimtelijke band met het bedrijf nog sterk zal
zijn en dat telematica nooit de totale hoeveelheid woon-werkverkeer voor bepaalde per-
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sonen kan wegnemen. Immers de verwachting is dat zelfs telewerkers regelmatig naar
de arbeidsplaats zullen moeten gaan. Het behoud van de hoogwaardige arbeidskrachten
en de daaraan gekoppelde bedrijven zal meer dan nu afhangen van andere vestigings-
factoren, zoals een aangename en hoogwaardige woonomgeving, verzorgingsniveau,
recreatie een aantrekkelijk prijsniveau. afwezigheid van congestie enz. De inzet is dus
een soort 'Brabantse Verankering' van de mens en de hoogtechnologische bedrijven.

Het dashboard van Brabant staat in Brabant

Initiatief 5:
Er wordt een onderzoek gedaan naar de objectieve en subjectieve vestigingsmotieven
voor de beslissingscentra in Noord-Brabant, met het oog op het behoud ervan en voor
andere regio's, met het oog op het aantrekken ervan.

Telecommunicatie leidt mogelijkerwijs ook tot een verdere splitsing van de productie- 235

activiteiten en de beslissingscentra. Een verdere concentratie van de beslissingsmacht
kan hieruit voortvloeien. Dit kan voor de Brabantse Steden zowel voordelig als nadelig

uitpakken. Leidt dit tot een verdere concentratie van beslissingen in de Randstad of ande-
re grote bevolkingscentra, en het draineren van de produktie naar de 'periferie'. of het
kan juist leiden tot een concentratie van beslissingsmacht in de Brabantse steden.

Initiatief 6:
Noord-Brabant en de Brabantse stedelijke z6nes duiden de kernen (stadskernen zowel
als suburbane kernen) aan waar de hoogwaardige telecommunicatievoorzieningen en de
daaraan gekoppelde ontwikkelingen worden geconcentreerd.

Op het regionale niveau wordt verwacht dat de telecommunicatiemogelijkheden een
ruimtelijke sturend effect zullen hebben. Het sturend effect gaat uit van het feit dat in
een telecommunicatienetwerk het vooral de kernen zijn die bediend worden terwijl op
de lijnstukken ertussen geen bijkomend effect wordt gegenereerd. Het uitrustingsniveau
van kernen inzake telematica speelt een belangrijke rol voor de ontwikkelingskansen van
het betreffende gebied. Het sturend effect zal zich dus vooral rond de goed uitgeruste
kernen afspelen. Dit kan dus gaan om teleports, telewerkplaatsen enz.

Dit betekent een sterkere concentratie. Het is lang niet evident dat deze concentratie
de bestaande ruimtelijke structuur zal versterken: de concentratie kan eveneens plaats-
vinden in kernen die op dit moment nog minder actief zijn. Het kunnen met andere
woorden eveneens de suburbane kernen ziin, die uitgroeien tot 'actieve centra', met tele-
ports. telewerkplaatsen enz.° Het gaat dus om een vorm van 'geconcentreerde' suburba-
nisatie.

'Een telewerkplaats is een centraal punt op buurtniveau waar de telewerkers uit de buurt
hun werk/dagtaak komen verrichten. De telewerkers zijn dus niet allemaal thuiswerkers
en een verplaatsing van huis naar de telewerkplaats blijft bestaan.
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Logicon Valley

Initiatief 7:
Brabant kiest voor een verdere uitbouw van een spitspositie op het vlak van hoog-
waardige technologie. Daarbij wordt vooral gewaakt over het ontwikkelen van een
activiteitenpatroon en een cluster van technologische kennis, met een uniek en onver-
vangbaar karakter. Deze uniciteit wordt bij voorkeur gekoppeld aan een eigen. streekge-
bonden imago.

De transmissiesnelheid bii telecommunicatie is enorm hoog, waardoor in de tijd beke-
ken bijvoorbeeld Eindhoven van buitenafeven bereikbaar is als Amsterdam. Bij een hoge
performance en unieke kennisconcentratie is een vorm van zeer gespecialiseerde Value
Added Logistics (bijvoorbeeld specifieke software) denkbaar voor de activiteiten op basis
van telecommunicatie. Voorwaarde daartoe is het onderbreken van de communicatie-
stroom. Maar eerder dan de geografische ligging zal de kwaliteit en de uniciteit van deze

236            kennis en de bereikbaarheid voor telecommunicatie van doorslaggevende aard zijn voor
dergeliike activiteiten. De hoog-technologische kennis, die aanwezig is in het
Technologisch Complex biedt daartoe belangrijke aanknopingspunten:

Een hoge bereikbaarheid gaat hier samen met een hoge'performance'. De steden zul-
len zich nog meer competitief moeten kunnen opstellen ten opzichte van de andere tech-
nologische complexen in het binnen- en in het buitenland.

'In de inventaris van RECLUS (I988) van de technopolen in Europa wordt van de
Noordbrabantse steden Eindhoven opgenomen als 'complex van hoog-technologische
activiteiten'. Bron: Benko (I99I): Gtographie des technop61es.

Inzake Personenverkeer: De auto geketend

Initiatief 8:
Brabant ontwikkelt de semi-publieke auto en past hem voor het eerst toe in de eigen
streek. De opgebouwde technologische kennis is een Brabants product.

De autobereikbaarheid blijft een belangrijk gegeven voor de ontwikkeling van een
gebied. De auto zal een deels prive - deels publiek karakter hebben. Het publieke aspect
stellen we ons voor als auto's die aan elkaar gekoppeld zijn via de boordcomputer. De
bestemming, of liever het afstappunt, wordt vooraf gekozen  en  via een centraal systeem
van routegeleiding, dat 24 uur operationeel is, wordt de auto automatisch naar het punt
geleid. De passagiers hoeven niet meer te sturen en kunnen de vrijgekomen tijd nuttiger
besteden. Door de inschakeling van de boordcomputer in een centraal geleidingssysteem
wordt de snelheid op een optimaal peil gebracht en kunnen de afstanden tussen de
auto's verkleind worden, waardoor de capaciteit van de wegen drastisch wordt verhoogd.
Bijlange files kunnen de passagiers verplicht worden hun auto langs de kant te parkeren
en plaats te nemen in een ander voertuig, zodat meer passagiers met minder auto's kun-
nen worden vervoerd. De eindbestemming wordt bij de 'hergroepering' in rekening
gebracht. Ook het oppikken van de auto op de terugweg wordt in rekening gebracht.

Vanaf het afslagpunt wordt de auto weer een priv6voertuig. De bestuurder neemt het
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stuur over en rijdt de resterende afstand zelf. Dit laatste traject is weliswaar beperkt,

maar vormt in de tijd een substantieel deel van de route. Door het tijdverlies en door rela-
tieve traagheid wordt dit laatste deel van de reis als negalief ervaren. Er wordt bijgevolg
geprobeerd de locaties zo dicht mogelijk bij de afslagpunten te kiezen.

De ontwikkeling van een milieuvriendelijke NUBS-corridor voor
personenvervoer

Initiatief 9:
Brabant bouwt actief aan een milieuvriendelijke en multi-modale vervoersas. De ver-
nieuwde trein en de ontwikkeling van de semi-publieke auto zijn voor een belangrijk
deel ook technologische vernieuwingen die in Noord-Brabant tot stand zijn gekomen en

geintroduceerd. De Brabantse steden, samen met steden van buiten de provincie, slaan

hiertoe de handen ineen en ontwikkelen een samenwerkingsverband om dit project

gestalte te geven. Zo worden bijvoorbeeld behalve Breda ook andere steden aangesloten 237

op de Brabantse Shuttle.

Het gebruik van de semi-publieke auto zal in de toekomst leiden tot een opnieuw ver-
sterkte concentratie van vervoersstromen: vooral op de langere afstanden zal de auto eer-
der een publiek dan een privaat vervoermiddel blijken. Ook de trein gaat voor het perso-

nenvervoer een nieuwe toekomst tegemoet. Zo wordt de 'Brabantse Shuttle' en de
aansluiting op de Noord-Zuid corridor en de Oost-West corridor belangrijker. We nemen
aan dat de publieke auto en de vernieuwde trein aanvullend zullen ziin aan elkaar. Deze
evolutie betekent dat de milieukosten en de congestie, veroorzaakt door dergelijke vor-
men van vervoer. aanzienlijk minder zullen zijn dan nu het geval is. Dit betekent even-
eens een aanzienliike tijdsbesparing. Behalve Breda moeten ook andere steden op de
shuttle worden aangesloten.

Stadskernen en geactiveerde suburbs

Initiatief 10:
Noord-Brabant en de Brabantse steden duiden de kernen (stadskernen zowel als subur-

bane kernen) aan waar de vernieuwde trein en de semi-publieke auto aan- en afsluitpun-
ten hebben en waar overstappunten kunnen worden voorzien.

Op het regionale niveau wordt verwacht dat het semi-publiek karakter van de toekomsti-
ge auto zal leiden tot het sterker profileren van gebundelde stromen en zgn. 'actieve loca-

ties'. Actieve locaties maken deel uit van een patroon van rustige (passieve) en actieve

locaties. bediend door passende vervoersmodaliteiten. Actieve locaties ziin nieuwe com-
binaties van amusement. voorzieningen e. d. Het zijn dt plekken voor de 24-uurssa-

menleving, waar het niet donker wordt. Het ruimtelijke structurerend effect dat uitgaat
van het personenvervoer. zal opnieuw toenemen. Het ruimtelijke model zal, meer dan
nu, een vorm van gedeconcentreerde bundeling zijn, met actieve locaties (de huidige
stadskernen zowel als de geactiveerde suburbs), bereikbaar voor zowel de semi-publieke
auto als voor de vernieuwde trein.
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Inzake Goederenvervoer: Goederenvervoer multimodaal
georganiseerd

Initiatief II
Brabant geeft gestalte aan een multimodale vervoerscorridor voor goederenvervoer. Er
wordt opnieuw en doortastend gekozen voor vervoerswijzen zoals moderne binnenvaart,
modern treinverkeer en selectief gebruik van moderne vrachtwagens. Deze drie modi
worden maximaal op elkaar afgestemd, waarbij strenge criteria, zoals de vooropgestelde
afstand, gelden voor de keuze van het vervoersmiddel.

Er wordt een werkgroep gevormd om de milieuvriendelijke en multimodale NUBS-cor-
ridor concreet gestalte te geven en een ruimtelijke visie op lange termijn uit te werken.

Algemeen kan worden aangenomen dat in de toekomst de flexibiliteit van het goede-
renvervoer (zoals dat door het gebruik van vrachtwagens momenteel wordt voorzien),
meer dan dat nu geval is, gecombineerd zal blijven met nauwkeuriger gebundelde ver-

238           voerswijzen over langere afstand. Deze zullen een milieuvriendelijker karakter hebben,
zoals het goederenspoor (een goederenHST?)   en de binnenvaart  in een vernieuwde
vorm. Het goederenvervoer zal meer dan nu het geval is multi-modaal worden georga-
niseerd, waarbij op de knooppunten (overslagpunten) eventueel een toegevoegde waarde
kan worden gecreeerd. Omwille van de multimodaliteit zal het goederenvervoer toch
meer geconcentreerd blijven in relatief dikke bundels, waarin de verschillende trans-
portmodi aanwezig zijn en waarbij de inzet van de verschillende vervoerswijzen wordt
geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd.

Omwille van milieuredenen zal men, meer dan nu het geval is, het spoor en zelfs de
binnenvaart opnieuw aanwenden als belangrijk vervoermiddel. Er ontstaat een vorm van
multimodaal vervoer waarbij dikke vervoersstromen bij voorkeur via het spoor en via de
binnenvaart worden afgehandeld en waarbij de semi-publieke vrachtwagens eerder voor
het voor- en natransport zullen instaan.

Selectieve ontwikkeling van overslagpunten

Initiatief I2:
De overslagpunten worden nu geselecteerd en deze worden ingericht als centra voor de
ontwikkeling en de lokalisatie van de VAL-activiteiten. Om delocalisatie te voorkomen,
wordt er tevens op toegezien dat de ontwikkelde VAL-activiteiten een zekere uniciteit of
specificiteit hebben die in relatie staat tot het Brabantse karakter.

De VAL activiteiten zullen in het Logistiek-Industrieel Complex op de knooppunten van
het netwerk moeten worden gesitueerd en de aandacht dient dus uit te gaan naar de
keuze van deze knooppunten, die de hoogste potenties hebben voor overslag. De keuze
van deze overslagpunten moet worden gemaakt in functie van de bereikbaarheids- en
milieucriteria. De VAL-activiteiten bieden alleen perspectief als het gaat om specifieke en
unieke activiteiten die evenwel zowel hoog. als laagtechnologisch kunnen zijn
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Inzake Ruimtelijke kwaliteit: Het Brabantse landschap van
levensbelang

Initiatief 13:
Er wordt een stringent beleid ontwikkeld dat de openheid en de kwaliteit van natuur en
landschap tussen de steden c.q. de stedelijke z6nes nauwlettend bewaakt. De selectiviteit
inzake de te ontwikkelen actieve centra is een belangrijk element in de toekomstige
streek- en stadsontwikkelings-plannen.

Hierboven is gesproken van diverse vormen van corridorontwikkeling, niet alleen inza-
ke personenvervoer, maar tevens inzake goederenvervoer. Anderzijds is aangegeven dat
de toekomst ook gekenmerkt zal zijn door een tendens tot concentratie rond telewerk-
plaatsen, op- en afstappunten van de nieuwe trein of de semi-publieke auto. overslag-

punten voor het goederenvervoer enz. Er is sprake van 'actieve locaties' en tevens werd

aangegeven dat de bestaande hierarchie van de kernen niet noodzakelijk dezelfde zal zijn
als de huidige. Bovendien werd aangegeven hoezeer de ruimtelijke kwaliteit niet alleen 239

in de steden, maar in nog belangrijker mate tussen de steden een belangrijke troef kan
zijn in de toekomst om de delocalisatie-trend tegen te gaan: ruimtelijke kwaliteit is een
onderdeel van een Brabantse verankeringsstrategie. en vormt de uniciteit tegenover de
andere gebieden.

De Brabantse steden: om (van) te houden

Initiatief I4:
Brabant zet maximaal in op een kwalitatief hoogwaardige inrichting van de ruimte. met
veel aandacht voor de vormgeving, voor natuurwaarden enz. De steden worden ingericht
op basis van ecologische principes en worden ontwikkeld vanuit hun endogene en
'Brabantse' potenties. Tevens gaat veel aandacht naar de sociale cohesie in de steden en
worden tendensen naar een duale stedelijke samenleving tijdig onderkend en deskundig
opgevangen.

Locaties nabij de stedelijke gebieden blijven belangrijk, omwille van de bereikbaarheid
(vestigingen op plekken die vlot bereikbaar zijn voor telecommunicatie) en omwille van
het nog scherper milieubewustzijn dat een sterk onderscheid tussen stad en platteland
wenst te handhaven. In het verlengde hiervan wordt een beeld geschetst van polycentri-
sche stedelijke gebieden, waarbij die huidige hierarchie tussen de onderscheiden kernen
van de steden niet meer geldig is. Er ontstaan meer actieve centra rond de bestaande ste-
den en suburbane kernen zijn geen suburbane kernen meer.

De Brabantse steden zullen maximaal moeten inzetten op 'performance'. waarbij niet
alleen de specifiek beschikbare kennis, maar andere, meer subjectieve aspecten van toe-
nemend strategisch belang worden. Ondanks de grotere onafhankelijkheid, de grotere
verplaatsingsafstanden die kunnen worden afgelegd, blijft een regionale herkenbaarheid
belangrijk voor face to face contacten. Deze regionale herkenbaarheid zal zich onder-
meer vertalen in een ruimteliike meerwaarde.
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Prijszetting, imagovorming, irrationele, subjectieve en effectieve elementen zullen in
toenemende mate de lokalisatie van activiteiten gaan beinvloeden en sturen.

Recreeren: reeel en virtueel

Initiatief 15:
Brabant zet in op een Toeristisch Recreatief Complex gebaseerd op de virtuele realiteit.
Tegelijkertijd wordt absolute prioriteit gegeven aan de eigen natuur en landschappeliike
kwaliteiten. In het verlengde daarvan wordt eveneens ook werk gemaakt, naast de
bestaande recreatievormen, van specifieke vormen van natuurtoerisme.

Het Toeristisch Complex (TRC) kan in belangriike mate ook mee profiteren van de nieu-
we bereikbaarheid voor personen ofvoor informatie. Daardoor kan het bereik groter wor-
den. Via telecommunicatie kan men ook vormen van recreatie in de virtuele realiteit

240 bedenken die in het TRC worden 'geproduceerd'. Anderziids zullen deze produkten ook
worden gebanaliseerd en is het unieke karakter ervan waarschijnlijk bedreigd door een
sterke wereldwiide competitie en een vergelijkbaar aanbod in bijvoorbeeld de metropoli-
tane gebieden. Dit betekent dan dat het concrete, niet virtuele contact met de natuur en
het historische landschap, nog meer dan nu, unieke onvervangbare elementen zullen
worden in het toeristisch recreatief aanbod. Samen met een sterke regionale troef ('het
Brabants Karakter') zijn dit de elementen waarmee men het toeristisch aanbod kan ver-
sterken en een uniciteit meegeven.
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Inleiding

Tot de inhoud van de map Nadere Uitwerking Brabantse Steden (NUBS) behoort het boek-
ie Een schitterend vergezicht, een studie van IMSA met 2I agendapunten en 21 initiatieven
voor de ,Ie eeuw. Een schitterend vergezicht dient mede als basis voor de vijfbrainstorms
die tot eind  I996 in  de viif grote Brabantse steden werden gehouden.

Ter voorbereiding op de brainstorm in Eindhoven is de wens geuit om de 2I initia-
tieven een andere uitwerking te geven. Deze notitie is de voorzet daarvoor.

Voordat concrete projecten/investeringsbeslissingen aan de orde ziin, moet in veel
gevallen nog erg veel werk worden verzet. Die tussenstappen worden in deze notitie aan-
gegeven. Daarbii worden belangrijke onderdelen toegeschreven naar kenniscentra (uni-
versiteit, bedriifsleven) in de provincie. Die invalshoek zal nadrukkelijk moeten worden
uitgebouwd.

De 2I initiatieven zijn in het licht van hun uitwerking opnieuw geclusterd.
242

NUBS staat voor Nadere Uitwerking Brabantse Steden. De door IMSA uitgebrachte studie
Een schitterend vergezicht gaat over de toekomst van Noord-Brabant. Bij de nadere opera-
tionalisering van de daarin opgenomen 2I initiatieven zitten dus initiatieven die het
NUBS-kader te buiten gaan. In deze notitie Scherper zicht zijn de initiatieven die buiten

het NUBS-kader vallen door IMSA terughoudend bewerkt. Ze zijn herkenbaar onder-
scheiden en benoemd als initiatieven betrekking hebbend op een duurzaam buitenge-
bied.

Visualisatie van en betrokkenheid bij "het Brabant van de
toekomst"

Actiepunt
Het is van groot belang dat "het Brabant van de toekomst" wordt gevisualiseerd.
Daarmee wordt het denken over de toekomst naar een veel breder publiek gebracht. Er
wordt een aantal studies uitgevoerd om op korte termijn zicht te krijgen op defeasabili-
ty van deze visualisatie in "de Witte Dame" te Eindhoven.

Toelichting
Het denken over de toekomst van Brabant blijft een exclusieve aangelegenheid als dit
blijft voorbehouden aan bestuurders en ambtenaren. En ook zii hebben nog niet allen
een Gestalt van wat nu nog een intellectueel concept is. De in het geding zijnde ambitie
raakt de gehele bevolking en alle betrokken belangen. Daarom moeten de vele mogelijk-
heden om een breed publiek bij de toekomst van Brabant te betrekken worden omgezet
in een aansprekend en innovatief plan op een geschikte locatie, waartoe enkele studies
moeten worden uitgevoerd.

De idee om het Noord-Brabant van de toekomst op schaal in het Evoluon te visualiseren.
blijft een lonkend perspectief (vergelijk ondermeer EPCOTT Disneyworld). Maar prag-
matisme leidt tot aansluiting op bestaande initiatieven. De lopende verkenning naar de
mogelijkheden van "de Witte Dame" moet worden opgerekt om na te gaan ofen zo ja in
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welke  mate  in  dat  proj ect de doelen van "vergrote betrokkenheid  bij het debat  over  de
toekomst van Brabant als gevolg van visualisatie" kunnen worden gediend.

In de combinatie van informatie-voorziening en entertainment is een aantal mogelijk-
heden te onderscheiden (en te combineren)

-     gericht op scholen, op de huiskamer (regionale tv). op de tentoonstellingsruim-
te, op het pretpark;

- technologie, "gaming" (al dan nia interactief);
-    visualisaties op schaal;

informatie over bestaande in de wereld beschikbare duurzaamheidsontwikke-
lingen (al dan niet gerealiseerde projecten, initiatieven, plannen, scenario's,

indicatoren) versus situering van duurzaamheid in Noord-Brabant;
- diverse scenario's/visies op de komende 50 jaar;
-   Business as Usual met eventueel goed bedoelde maar verkeerde ontwikkeling,

d.w.z. helemaal vol, inclusief schoonwaterfabrieken, varkens- en mestfabrie-
ken, ovens, megalomanie van bouwprojecten, stad=platteland=dorp en dus alle- 243

maal gelijkvormig, asfalt tot aan elke schuur, waterwegen volkomen dwangma-
tig, files van hightech-afval, vuilniswagens die elk onderdeel van afval heen en
weer slepen tussen afvalfabrieken, volledig en permanent verlicht Brabant

(Brabant = lichtprovincie) etc.;
-    Zoals het anno 1996-I998 is;
- Brabant ingericht op grond van de filosofie en de (geclusterde) initiatieven van

Een schitterend vergezicht.

Van belang is dat er meer mogeliik moet zijn dan kijken, dan aan knoppen draaien, ook
moet er sprake zijn van meer dan een winkel in de zin van uitstalkast. Het is gewenst dat
initiatieven en hun effecten kunnen worden beoordeeld en nieuwe initiatieven (ideeen,
indicatoren) kunnen worden aangedragen. De NUBS-initiatieven worden aldus een
functie van het grotere geheel.

Cluster (inter)regionaal vervoer

Actiepunt
Door de overheden wordt voor Noord-Brabant een (meer) duurzaam vervoerssysteem
ontwikkeld dat collectief openbaar vervoer in een rijke schakering combineert met indi-
vidueel vervoer. Als pilot wordt Eindhoven gekozen.

Toelichting
Het aanbrengen van een wezenlijke wijziging in het (inter)regionaal vervoers-/trans-
portsysteem vraagt om een zorgvuldig keuzeproces. Zeker als dat onder de noemer van
duurzaamheid gaat Er is al zoveel aan vervoerst>pen en -wijzen in de wereld en op de
tekentafels voorradig. dat de provincie en Eindhoven op de korte termiin vooral moeten
investeren in het concept van waaruit het nieuwe vervoerssysteem wordt vormgegeven.
Daarbij moet men zich realiseren dat de oplossing niet voorhanden is. Mede daarom

moet worden geinvesteerd in het verduidelgken van de vraag.
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Veel projecten zijn conceptloos, het zoveelste speeltie vindt een toepassing. Maar zelfs
het beste speeltje is nog geen innovatie. Het gaat erom van een probleem de potenties te
zien en in de realisatie fouten te vermijden. Van de vele fouten elders kan men leren.
Juist door de koppeling aan duurzame ontwikkeling wordt het mogelijk een breder spec-
trum van potenties te verkennen. Essentieel is het ontwikkelen van een concept als vert-
aling van de visie(s) op de regio, met daarin aangegeven hetgeen van belang is, en nodig
is om de te kiezen oplossing zo duurzaam mogelijk te laten zijn

Na de fase van visie/concept, in wisselwerking met inventarisaties, is de studiefase aan-
gebroken, waarna mogelijk een experiment kan worden opgezet. Eindhoven als centrum
van technologie is een geschikte plek voor een pilot. Eindhoven is ook bereid om initia-
tiefnemer  te  zijn. Maar Eindhoven  zou  niet als enige  in de provincie stappen  op  dit  ter-
rein moeten zetten. Waar Eindhoven werkt vanuit haar eigen vraagstelling zou de pro-
vincie vergelijkbaar moeten handelen, maar dan vanuit de vraagstelling van de
interregio.
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Door beide overheden moeten (elk vanuit de eigen invalshoek) deelverkenningen wor-
den uitgevoerd als

-    schetsen van de uitgangssituatie: wat is nu eigenlijk het probleem en wat is de
vraagstelling? Hierbil niet alsmaar de focus op andere middelen voor dezelfde
transportstromen, maar ook op (forse) veranderingen in transportkosten als
gevolg waarvan transportstromen zich wijzigen;

-   ontwikkelen van een macro-visie (op de regio) en deze relateren aan die van
andere regio's. Alleen dan kun je zinvolle nieuwe initiatieven nemen;

-    in kaart brengen van transport-opties (inventariseren van wat aan transportmo-
gelijkheden bekend en mogelijk gerealiseerd is, dit projecteren op de regio,
nadruk  op de combinatie collectief openbaar vervoer en individueel vervoer).
commentaar op realiteitsgehalte. Aandacht voor zinvolle trajecten. Hierbij te
betrekken duurzaamheidsfactoren als MIPS.

De resultaten van de deelstudies worden voor een breed publiek gevisualiseerd, bij voor-
keur in wisselwerking met het initiatief"de Witte Dame".
Met het oog op draagvlak voor investeringen en ingrepen in bestaande vervoersstromen
ligt het voor de hand dat de overheden zich nadrukkelijk inlaten met goederentransport.

Actiepunt
Het uitvoeren van een feasibility study naar een stelsel van hoge snelheidsfietspaden.

Actiepunt
De provincie voert samen met de kenniscentra en het bedrijfsleven een feasibility study
uit naar buistransport voor brieven en pakketpost. De verwachting is dat een factor 20 te
realiseren zal zijn (energie-extensief).
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Cluster kapitaalvoorraden

Actiepunt
De provincie verleent opdracht tot

-   het opzetten van een index-instituut, een samenwerkingsverband tussen pro-
vincie, gemeenten en de universiteiten;

-   het ontwikkelen (en bijhouden) van een systeem van beleidsindicatoren waar-
mee de vier onderscheiden kapitaalvoorraden kunnen worden bijgehouden
(nat:uurlijk, sociaal, menselijk en door de mens gemaakt kapitaal). Zo kan elk
jaar worden gemeten of de regio vooruit danwel achteruit gaat. Aandacht moet
worden besteed aan de ontwikkelingen en toepassingen elders (geen solo-gang);

-    op zeker moment moeten de aard en omvang van de Brabantse kapitaalvoorra-
den worden vastgesteld. We noemen deze in het jaar 2000 het millenniumkapi-
taal en stellen de index dan op I00 teneinde de ontwikkelingen ten opzicht van
dit punt in de daarop volgende jaren aan te kunnen geven;

- jaarlijks worden de hoogten van de kapitaalvoorraden gepubliceerd en geexpo- 245

seerd in "de Witte Dame". De indicatoren waarmee de kapitaalvoorraden wor-
den gemeten, worden daar toegelicht.

In de opdracht wordt benadrukt dat eind I997 een eerste schatting moet worden gege-
ven van de (provinciale) kapitaalvoorraden. Deze schatting en de methode volgens welke
de schatting is gemaakt zullen breed worden bediscussieerd alvorens te vervolmaken.

Het CBS zal bij de schatting moeten worden betrokken. IMSA zal gevraagd worden haar
netwerkcontacten ter beschikking te stellen zodat snel toegang tot de vele toepassingen
elders in de wereld kan worden verkregen.

Mogelijk actiepunt
Overwogen kan worden om een organisatie/persoon buiten de provinciale overheid te
belasten met de rol van provinciale "rekenkamer". Dit geldt enerzijds de (financiele) ver-
antwoording van de in het kader van NUBS in opdracht te realiseren (ook niet-over-

heids)initiatieven. Maar interessanter is om deze 'rekenkamer' te vragen de potentie van
alle mogelijke initiatieven  op de onderscheiden kapitaalvoorraden te schatten  o f door te
rekenen. Zo kan een belangrijk beleidsinstrument ontstaan.

Cluster factor 4/10 - industriele innovatie

Actiepunt
De provincie verleent opdracht tot het verrichten van onderzoek en het opzetten van een

experiment waarbij op lokale schaal belasting op arbeid wordt omgezet in belasting op
milieu.

Toelichting
Belastingvoetverschuiving moet een forse omvang hebben wil resultaat kunnen worden

waargenomen, maar de dynamiek ervan kan enorm zijn. De verwachting dat er weinig
te veranderen is, slaat lam. De bedoeling om daadwerkelijk iets te veranderen, vraagt om

een experiment.
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In combinatie met het MIPS-concept (minimaliseren van de materiaal-input per eenheid
dienstverlening) kunnen belangrijke innovaties ontstaan. Nagegaan moet worden wat de
MIPS-potentie is op de samenleving (economie, informatica, etc.). Aandacht moet tevens
worden besteed aan subsidies en premiedifferentiatie.

Actiepunt
Opzetten van een industriefonds voor het opzetten en stimuleren van duurzame emis-
sieloze industrie. Daaraan te koppelen het initieren van zero-emission bedrijfsparken.

Actiepunt
In het kader van de relatie leasing-duurzaamheid wordt aan de kenniscentra gevraagd
een verkennende studie uit te voeren naar de mogelijkheden van lease maatschappijen
voor het verstrekken van diensten in plaats van producten.

_            Toelichting
246 De techniek van factor 4 en Io inruilen van het maximaliseren van omzet op basis van

throughput naar maximaliseren van omzet op basis van maximale levensduur (= mini-
maliseren throughput) door toepassing van het lease-concept.

-    DAF bijvoorbeeld verkoopt in dat geval niet langer als product vrachtwagens,
maar verkoopt defunctie van het gebruik van de vrachtwagen, gericht op mini-
maliseren van materiaalinput, gegeven de werkelijke behoefte aan vervoer over
de hele levensduur van produkt (MIPS-concept toepassen);

-    Bruin- en witgoed idem (zie vorige punt). Mensen willen geen Pentium Pro op
200 Mhz en 2 Gb harde schijf met 2I" beeldschermen en eigen CD-I speelgoed,
ze willen de functie ervan, namelijk eenvoudige toegang tot informatie in
behapbare vorm;

-      Idem wassen en koelen, schone kleren en bescherming tegen bederf betekent
niet maximaliseren van de afzet van wasmachines en koelkasten, maar tegen zo
min mogelijk milieugebruik (materiaal, energie, water) over hele lange tijd deze
functies betrouwbaar geleverd krijgen;

-    Budelco gaat bijvoorbeeld zink leasen (vergelijk Dow, die alle chemie van GM
gaat leasen).

Restopmerkingen
-   Initiatieven op het terrein van energie merendeels p.m. in afwachting van de

komende brainstorm (I2 december I996).
-   Opzetten van een regionale maatschappij voor duurzame energie die de ont.

wikkeling ter hand neemt van het nieuwe integrale energie-systeem.
-    Realiseren van projecten met foto-voltaische cel, al dan niet in combinatie met

zonnepanelen (vergelijk Zwitserland en angstrom-initiatief via MISTRA
Stockholm).

- Mogelijke overgang van  PNEM  op N EGA-Watt,  het met behulp van het markt-
mechanisme leveren van minder energie zonder aantasting van functies.

- Actie "blauwe daken", waarbij de PNEM de daken van woningen koopt met het
oog op zonne-energie.
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Cluster duurzaam bouwen

Actiepunt
Provincie en/of gemeenten verlenen opdracht om de ideeen over urbane tuinbouw om
te zetten in concepten die in de stadspraktijk realiseerbaar zijn. Het moet gaan om een
tweetal verschillende experimenten, zodat twee Brabantse steden deze innovatie kunnen
realiseren. Op dit moment is een pilot "tussen Breda en Dordrecht" in discussie.

Toelichting
In nieuwbouw kunnen gemeenschappelijke tuinen worden benut voor agrarische activi-
teiten, mogelijk zelfs op commerciele basis. Zo kan een integratie ontstaan tussen glas-
tuinbouw en stedenbouw. Agrariers moeten deze projecten (in concurrentie) kunnen
adopteren, ondersteund door eigen studieclubs. Al in het buitenland aanwezige voor-
beelden moeten worden bestudeerd en aanbevelingen moeten waar mogelijk worden
vertaald naar de Brabantse situatie.

Ideeen over urbane tuinbouw zijn een stedelijke toepassing van principes afkomstig 247
uit ondermeer het Amerikaanse Biosphere-project. Ook "de Witte Dame" leent zich
mogelijk voor een experiment (vergelijk EPCOIT-Orlando, Biosphere II, Phoenix).

Actiepunt
De provincie/gemeente Eindhoven verleent opdracht tot het in nauwe samenwerking
met de Riiksgebouwendienst ontwikkelen van een beleids-framework voor duurzame
utiliteitsbouw.

Toelichting
Duurzame utiliteitsbouw bestaat uit vele componenten. Te denken valt aan bouwen met
duurzamer materialen en energiezuiniger technieken. bouwen voor een hogere bezet-

tingsgraad, uitgiftebeleid grond etc. Dit ziin stuk voor stuk maatregelen in de bouwfase.
Toch ligt een belangrijke impuls voor duurzame utiliteitsbouw in de beheersfase. name-
liik het functioneel houden van de kantorenvoorraad. Hier ligt een belanrijke rol voor
gemeenten. Als zii niet sturen onstaan leegstand en verpaupering. Tot de gevolgen daar-
van behoort een verandering van de vervoersstromen in een gebied en een ondermiining
van het vervoerssysteem. Het opstellen van een praktisch beleids-framework voor duur-
zame utiliteitsbouw kan voor gemeenten minimaal een belangrijke checklist betekenen

bii het te voeren beleid. Ten grondslag aan zo'n framework voor duurzaam bouwen en
het anders omgaan met steden ligt zeker een inzicht in de mechanismen die leiden tot
niet-duurzaam bouwen (denk aan de rol van projectontwikkelaars en hun opdrachtge-
vers, zowel in de volkshuisvesting als in de utiliteitsbouw). Als dat inzicht ontbreekt,
moet het ondermeer in samenwerking met de Rijksgebouwendienst worden ontwikkeld.
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Cluster kleine agenda 21

Actiepunt
Een of twee gemeenten inventariseren (aanvankelijk) onafhankelijk van elkaar de kleine
agenda 2I, plannen. maatregelen, projecten die te relateren ziin aan duurzame ontwik-
keling. Dit moet door een extern bureau worden begeleid en vooral becommentarieerd.
Hier zijn belanrijke leereffecten te behalen en communicatiedoelen te dienen.

Toelichting
Over tal van initiatieven kan geringschattend worden gedaan. Daarbij wordt dan bijvoor-
beeld verwezen naar hondepoep en het inzamelen van batterijen of GFT. Door allerlei
initiatieven bijeen te zetten op een lokale agenda 2I ontstaat echter wel een beeld van de
omvang die alle beeties samen vormen. Doel is echter om de bewustwording binnen
gemeenten te stimuleren. Laat men maar zoeken en zich afvragen of en waarom een en
ander iets met duurzame ontwikkeling te maken heeft. In de commentaarfase zal moge-

248 lijk bliiken dat het merendeel van de opgevoerde zaken bureau/afdeling-gerelateerd is.

Hierin kan een groot leereffect liggen.
De inventarisaties voor de kleine agenda 2I zouden kunnen uitgroeien tot jaarversla-

gen: jaarverslagen van de lokale agenda van (initiatieven) duurzame ontwikkeling.

Initiatieven betrekking hebbend op het buitengebied

NUBS staat voor Nadere Uitwerking Brabantse Steden. De door IMSA uitgebrachte studie
Een schitterend vergezicht gaat over de toekomst van Noord-Brabant. Bij de nadere opera-
tionalisering van de daarin opgenomen 2I initiatieven zitten dus initiatieven  die  het
NUBS-kader te buiten gaan. In deze notitie zijn de initiatieven die buiten het NUBS-
kader vallen door IMSA terughoudend bewerkt. Ze ziin onderscheiden en benoemd als
initiatieven betrekking hebbend op een duurzaam buitengebied.

Actiepunt
Aansluitend aan de georganiseerde brainstorms in de vii f grote Brabantse steden moet
worden overwogen om een vergelijkbare nadere uitwerking op te zetten met het oog op
een duurzaam Brabants buitengebied.

Toelichting
De toekomst van Noord-Brabant is een afgeleide van zowel de nadere uitwerking in de
vijfgrote Brabantse steden als van de ontwikkeling van het buitengebied (de kleinere ste-
den en dorpen en het platteland). De mechanismen en maatregelen voor een duurzame
ontwikkeling zijn daar anders dan voor de stad, maar de randvoorwaren voor duurzame
ontwikkeling van stad en buitengebied beinvloeden elkaar over en weer.

De discussie over de toekomst van het buitengebied (als die term al goed is) kan niet
zinvol worden gevoerd zonder de daarbij betrokkenen. Bovendien zal sprake (kunnen)
zijn van andere initiatiefnemers. Dat noopt hier, in de notitie Scherper Zicht, tot terug-
houdendheid en voorzichtig formuleren. Maar belangrijker is dat het debat over de toe-
komst van Noord-Brabant wordt gevoerd door steden en buitengebied gezamenlijk,
althans gelijktijdig. Daarom de formulering van dit actiepunt, waarin van de provincie
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wordt gevraagd stappen te ondernemen om - mischien eerst gescheiden - gezamenlijk
en in samenhang de toekomst onder ogen te zien.

Een schitterend vergezicht moet in dit licht bezien een operationalisering krijgen, toe-
gespitst op de problematiek van het buitengebied. Daarbij moet blijken  of het gepresen-
teerde vergezicht - net als ten aanzien van de steden - in staat is iets in beweging te
brengen dat leidt tot discussie over een duurzaam Brabants buitengebied. Aansluitend

bij de initiatieven van Een schitterend vergezicht komen we al gauw terecht bij de uitwer-

king van het begrip duurzame landbouw. In het kader van deze notitie wordt daaraan
geen uitwerking gegeven. Voor het actiepunt urbane tuinbouw wordt verwezen naar het
cluster duurzaam bouwen. Slechts een tweetal actiepunten wordt hier geduid: nat-tuur
en re-creatie van het platteland en als tweede non-food landbouw.

Actiepunt
De provincie organiseert een beperkte serie (ronde tafel) werkconferenties over innova-
ties in de relatie nat-tuur en ruimtelijke ordening, tegen de achtergrond van de re-creatie
van het platteland, waarin plaats is voor een (meer) duurzame landbouw. Het gaat daar- 249

bij met name om een Brabantse optimalisatie, mede gebruik makend van gedachten en
ideeen in binnen- en buitenland.

Toelichting
De term nat-tuur is de samentrekking van de woorden natte natuur. De traditionele par-
tijen die zich met water bezighouden, waterschappen en waterleidingbedrijven, hebben
een sterk functionele (beheersmatige) taak. Dat kan verhinderen dat bepaalde inzichten
aan hun taakopvatting worden gekoppeld. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de
provincie om in een creatief proces vorm te geven aan denkbeelden over de optimale
relatie tussen ruimtelijke ordening en waterhuishouding, water als scheiding tussen stad
en platteland, water in de stad, verdroging, re-ecologisering, aanleg van moerassen, estu-
aria, etc.

Niet moet worden gedacht dat al deze denkbeelden voor de betrokken actoren nieuw
zijn. Maar in combinatie met opvattingen over de re-creatie van het platteland en een
visie op duurzame landbouw moeten de denkbeelden (opnieuw) worden beschouwd op
hun potentiele bijdrage aan een duurzaam buitengebied in Brabant.

lets als een uitnodigend wild-waterplan zou een trigger voor de eerste werkconferentie
kunnen zijn. In overleg met de provincie kan een opzet worden gemaakt, die daarna in

samenwerking met waterleidingbedrijven, waterschappen, milieubeweging etc. wordt

uitgewerkt. Van belang is dat een niet-belanghebbende het concept bewaakt.
In een dergelijk wild-waterplan kan plaats worden ingeruimd voor tal van watergerela-
teerde onderwerpen die uiteindelijk een plek in de kleine agenda 2I kunnen krijgen.

Ten aanzien van de re-creatie van het platteland spelen tal van invalshoeken. Enkele
opmerkingen die in Een schitterend vergezicht voorkomen zijn scheiding tussen stad en

platteland scherper, einde sub-urbanisatie, aanleg van fietspaden, verrassing in plaats
van eentonigheid en voorspelbaarheid, verwijderen van wegen (re-ecologisering), gas- en
electra-aansluitingen naar een minimum etc. Daar waar kleine kernen op het platteland
blilven, moeten ze ook levensvatbaar zijn. Dat vraagt met het oog op een herkenbare

eigen identiteit en een lokale invulling van behoeften ondermeer om een winkelbeleid,
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onderwijsvoorzieningen, etc.
Op enig moment moeten denkbeelden over de re-creatie van het platteland een vert-

aling vinden in wat voor de steden "de Witte Dame" lijkt te worden.
De beoogde re-creatie zegt in zichzelf niets over recreatie. Opgemerkt zij dat wij ons

in Een schitterend vergezicht niet hebben gericht op toerisme, wel op recreeren in de eigen
omgeving.

Actiepunt
De provincie verleent op het gebied van non-food landbouw/biobrandstoffen opdracht
tot

-    een inventarisatie van de landbouwkant (technisch en organisatorisch);
-    een inventarisatie van verwerkingsmogelijkheden;
-    een inventarisatie van de toepassingskant;
-    een verkenning naar het opzetten van een nieuw bedrijf (dat eventueel bedrij-

ven runt) voor de productie van non-food gewassen ter grootte van 50·000 ha
250 in Noord-Brabant en (30·000) in het gebied rond Hasselt en Turnhout.

Toelichting
Er is op dit terrein erg veel beweging, veelal losstaande goedbedoelde initiatieven (bedril-
ven die een deel van het wagenpark op biobrandstof willen laten rijden). Dergelijke ini-
tiatieven moeten worden gecombineerd. De aanpak kan dan sterk worden verbreed en
het effect worden versterkt. Voor de landbouw kan dan met recht een alternatief ont-
staan. Naast brandstoffen valt te denken aan smeermiddelen. Naast bestelauto's, stads-
bussen en vuilniswagens valt tevens te denken aan schone recreatievaart, die als gevolg
daarvan zich verder kan en mag ontwikkelen. Naast koolzaad kan gedacht worden aan
vlas. Gedacht kan worden over verestering-raffinage op een zero-emission park. Lekkage
en duffuse verspreiding leveren geen bodemverontreiniging meer op. Dat betekent een
wezenlijke invloed op kapitaalvoorraden en een sterke relatie met industriele innovatie.

Organisatorische noties bij de uitwerking binnen Noord-Brabant

Gedachten over personen en organisatie aan wie opdrachten voor nadere uitwerking
zouden zijn te verlenen zijn beschikbaar. maar buiten de notitie Scherper Zicht gehou-
den. Datzelfde geldt voor indicaties van benodigde bedragen.

Er moeten vele studies worden verricht, er zijn veel actoren bij betrokken, er is veel geld
nodig etc. Verschillende initiatieven hebben bovendien verschillende initiatiefnemers.
Mede in het belang van maatwerk en het voorkomen van dubbel werk is een taakverde-
ling tussen de verschillende actoren geboden.

Over een adequate organisatievorm voor de realisatie van de initiatieven zijn opmer-
kingen te maken. Ook deze zijn buiten de notitie gehouden. Wel moet worden opge-
merkt dat het bewaken van de samenhang van NUBS-projecten niet samenvalt met ini-
tiatieven terzake van een duurzaam Brabants buitengebied en initiatieven terzake van
bedrijfs-innovaties niet primair gericht op Noord-Brabant.

Om de voortgang van het in gang gezette proces te garanderen is het nodig dat er fond-
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sen zijn. Dat kan leiden tot discontinuiteit in begrotingen Overwogen kan worden onder-
zoeksbudgetten van verschillende overheden te koppelen. Essentieel is dat er een fonds
wordt opgericht om experimenten op te zetten en studies te verrichten. Dit experimen-
tenfonds duurzaam Noord-Brabant zou moeten worden gevuld door zowel overheden

(gemeentelijke, provinciale, maar zeker ook rijks- en misschien wel multinationale over-
heden) als bedrijfsleven. Het eerder genoemde Industriefonds voor het opzetten en sti-
muleren van emissieloze industrie en de daaraan te koppelen zero-emission bedrijf-

sparken is in wezen te beschouwen als een uitwerking hiervan voor een specifiek doel.

In het kader van limits to competition zouden de (grote) steden in Noord-Brabant kun-
nen overwegen een Charter op te stellen waarin wordt overeengekomen zich in het bin-
nenhalen van activiteiten niet onderling te zullen laten uitspelen als gevolg waarvan geen
optimum kan worden bereikt. Een dergelijk Charter kan op vele activiteiten betrekking
hebben. Het blijft mogelijk dat wat nu wordt aangeduid te verbreden tot een breed gedra-
gen samenstel van beginselen van waaruit aan een duurzame toekomst voor Noord-
Brabant wordt gebouwd. Een dergelijk samenstel van beginselen zou in iets als een 25I

memorandum kunnen worden vastgelegd.

Over de in deze organisatorische noties geplaatste opmerkingen zou bij de afronding van
deze fase van NUBS een standpunt moeten worden ingenomen.
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Bij|age 9
Bloemlezing uit de discussie van de
opstellers van het manifest

Rudi Fuchs: "Voor mij staat Ben zorgzame samenleving tegenover een zorgeloze samenleving. 255
Het eerste leidt vaak tot angst om iets te verbieden. Nigmand zegt nog nee, terwill besturen nec
zeggen is/Ja zeggen kan iedere sukkell Het bestuur moet zich kunnen beroepen op autoriteit. .

Asjok Bahlotra: "Ik ben voor een zorgzame samenleving op basis van rechtvaardigheid en sen-
sualiteit. Ten aanzien van het wereldburgerschap zgn we allemaalgrensbewoners, smokkelaars,
kameleons  die de kleur van het landschap aannemen en zo zowel hsieke  als  sociale grenzen

overschdiden. De nonchalance van grensbewoners is een Brabantse eigenschap, evenals kwets-
baarheid. "

"Xavier van der Spank: "Brabanders zo'n vaak te braaf ook politiek gezien.

Wouter van  Dieren: "Met voortgaande productiegroei crefer je minder wdzijn. je zweept de
mensen op tot globaliserende economische prestaties en omdatj< daar dus maximale diciency

uit wil halen verbiedtje de a ctie en de samenhang. En het gevolg is dat mensen uit de boot
vallen, dat de solidariteit verdwijnt en datje dus inderdaad ten rotzooi(ie cretert."
Ju/iette Schor: "Twadeling slaat ook op de balans economic-vrije tijd, man-vrouw. Laagbetaald

.
werk is altijd vrouwenwerk, dat mott dus veranderen.
Herman WdlE,/s: "Tweedeling wordt vaak bepaald door een ander,"
isaac van Melle: "Wat is zorgzame samenleving, wat is culturele identiteit? Een eigen cultu-
rele identiteit van Brabant ljkt teveel op a#etten. Bike tweedeling? Arm en Rjk? Katholiek

m Islam?"
Anton Z#derveld: "De 'smeltkroes'-gedachte werkt nia, dit betekent assimilatie; het 'mozaiek'-
model is zinvoller, want dat leidt tot integratie en wederzijdse acceptatie. Wat mij betreji is het

verzuilingsmodel prima.  Zorg dat er geenji#ndamentalistische ontwikkelingen ontstaan zoals
rooms-katholiek enji4ndamentalischtische Islam. Islamitische scholen vind ik prima, maar wel
in de Nederlandse taal."
Wouter van Dieren: "In de St. Jan in Den Bosch staat een Mariabeeld. Tenvijl de pastoors de
kerken zien legglopen zieje bl Maria dat er 300.000 kaarsen worden aangestoken perjaar. Er
liggen onder de mantel, ze zijn net bezig geweest  met de verbouwing daar.  rantgenfoto's,  men-

.sen brengen die. In Holland zieje dat niet. dat is kenneljk iets heel eigens, iets dat hier lee#.
Ben Knapen: "Zorgzame samenleving is een partijpolitieke deinitie met een CDA-associatie. "
Rudi Fuchs: "Het verschil tussen protestant en katholiek is heel groot. De katholieken kdigen
door de biecht al vergeving tijdens hun leven, dat cretert gen souplesse in het oingaan met elkaar.



Bestuurskunst als 'blik'opener?

Maar in de opvattingen van de Calvinisten is men in het zuiden al snel corrupt, want prote-
"stanten zijn niet corrupt, tent,01 hier wel deze(#le dingen spelen.

Heleen Dupuis: "We moeten als samentevingwaardering hebben voor mensen met minder ken-

nis, kennis alleen is niet zaligmakend.1
"

Rob Walters: "Zorgzaam  vind ik tepeel zeventigerjaren-sfetri"
Hubert:lan Henket: "Er is een mentaliteitsomslag nodig. We moeten in het ondenvils begin-
nen. Onze kinderen worden sterk bernvloed door de markt. Onderwijs, alles is gericht op ken-
nis. maar het gaat om de lie#le en het inzicht, de lie/de voor wat je doet! Kennis wordt over-
schat: kennis is ten middel, geen dod.1"
Rudi Fuchs: "De overlieid wil geen tild nemen om na te denken. te evalueren. Het onderwils is
totaal uit zgn voegen vernieuwd. Kennis is niet alleen schoolkennis, ook een boer is ten des-
kundige."
Herman Wlitlels: "Zorgzaamheid moet weer over mensen gaan."
Liesbeth Bakker: "Ik vind dat de zorgzame samenleving niet vroeg genoeg kan beginnen.
Onderwifs zie ik als de sleutel tot de zorgzame samenleving. "

256 Ruud Lubbers: "Cultuur mod ook openingen hebben. Multicultureel zie ik op twee schaalni-
veaus. Dichtbij': waardering htbben voor anderen met andere uitingen van cultuur. Verder weg
zie ik het wereldburgerschap. het mee willen dragen van verantwoordelijkheid voor anderen. Je
moet volgens mij beginnen met te accept€ren dat anderen ten andere cultuur hebben. Wat mo
betr€# begint de zorg voor je naaste dicht bil huis.

.

Hubert:lan Henket: "DE venvorvenheid van de 20e eeuw is democratic, gilijkwaardigheid en
pluriformiteit.1 De idealen van de Renaissance z(In nu pas beklilfd."
Herman WitR/S: "Traditie plus modemiteit is toekomst. Als je cultuur ziet als een individuele
projectie is de samenhang weg. Traditie betekent voor Brabant het vasthouden van waarden,
init daarnaast aansluiting op de wereld. "
Anton Zilderveld: "Op culturele identikit moetle nooit beleid loslatin, dan maakje alles kapot.1

Bovendien zou ik graag willen dat in 2050 de Brabander nog steeds een identiteit he€fi waar
cen aantal mensen zich gewoon niet bil thuisvoelenf Die daar helemaal niet willen woninf

Waarom moet iedergen zich daar thuisvoelen? Dan kunje toch zeggen: "Dat is mooi, dan pro-

beerje het in Frieslandi
Rudi Fuchs: 'Mls hit gaat om eigen culturele identiteit valt het mg op dat er vooralin de kunst,
in misschien wei alleen in de kunst, nog verschillen zijn Kunst is wet degelijk regionaal gewor-
teld."

Anton Z#derveld:  "Ik voorzie een  'Europe des  regions, pas des  nations'.  Het drieslagstelsel van
7-horbecke bestaat dan uit Brussel als toplaag, het rijk in de middenpositie en aan de basis staan
de urbang regio's, samen met de provincies. Brabant loopt voorop met zgn samenwerkingsver-
banden tussen provincie en steden. Ik zie Noord- en Zuid-Brabant als Un regio, niet als een
aparte natie-staat. dit moet een culturele dimensie kr(igen.
Xavier van der Spank: 'Mensen moeten nu hun zegstandigheid en onafhankelijkheid inleve-
ren  als ze een uitkering knjgen; je  moet erg oppassen voor elitair paternalisme. Rijkdom zou

.moeten verplichten tot sociaaljitnctioneren.
He/een Dupuis: "Ik geloofin kleinschaligheid. Ga dicht bijje werk women.1"

Ashok Bahlotra: "W61 files vanwege de nostalgie!  De Ejieling organiseert in 2050 .files als

bezienswaardigheid. "
Ben Knapen: "Dit moet veel gedudiler, er mott iets spannends gebeuren, We motten iets slims
bedenken, niets is k dol.1 Fantasie op de manier van Freddy Heineken: de tram onder de

gracItt!"



Bijlagen

isaac van Melle: "Ik ben gen groot voorstander van emissieloze bedr venterreinen. Er moet nog
veel meer mogel(ik zgn. Bedrij'ven moeten ook de ruimte krygen om groene stroom te kopen ef
Ze(fgnergie te mogen opwekken. Windmolens, zonne-energie, waterstof in plaats van aardgas,

dat verbrandt volledig schoon, Dit is ajhankelijk van de nationale overheid, die kan veel stimu-

lerender zijnf"
He/een Dupuis: "Mega-scholen, het slechtste wat we in Nederland verzonnen hebbenf"
Rob Walters: "Ik mis het volgende statement: Brabant h«# in 2050 een georganiseerde kennis-

in#astructuur.
"

Ashok Bahlotra: "Maak het mooiste landschap, alle bedr(iventerreinen onder de grond.
Ecologie, milieu en energie als leidend beginsel. Openbaar vervoer net zo aanbieden als water,

electriciteit en riolering
.

Xavier van der Spank: "We moeten nict alleen kijken naar technische oplossingen; ook menta-
.

liteitsverandering is belangrijk.  Ook hier gaat het om het schoonhouden van de bronnen.

Isaac van Melle: "Elke bed nfs- en overheidsactiviteit vraagt om een community-verplichting,
zodat het ten publiek gegiven wordt hoeved uitstoot, energic etc. dit meebrengt: "Meten is
weten".  De gemeenschap moet weten dat men behalve bedrijvigheid ook vervuiling binnenhaalt. 257

De rot van de regionale pers is hierbg van belang. .

Herman WiifTels: "In de 2Oe eeuw is het paradigma steeds geweest: de natuur gebruiken om
welvaart te maken en te verdelen. In de 21e Beuw mod de aandacht gericht worden op kwaliteit

in plaats van op kwantiteit."
Ashok Bahlotra: "Landbouw moet een metamodose ondergaan en meer de nadruk leggen op

toeristisch-recreatieve adiviteiten.  En al die loodsen, jlauwe kul, onder de grond grmee.t"

isaac van Melle: "Landbouwgrond verdwijnt te snel; we moeten niet alles met beton bedekken.
,'

Ook ethische problemen ten aanzien van diervriendelijkheid verdignen aandacht.
Ruud Lubbers:  "Extensieve landbouw, prima,  ook als het meer grond kost.  Inturtiefvoel ik aan
dat we met de huidige produktiewijze een dure rekening betalen. Biologische landbouw,jar Voor
eigen bevolking, nee/"

"

Xavier van der Spank: "Er moet ook een beroepscode komen voor boeren.
Rudi Fuchs: "Een boer mag in ons land niet meebeslissen over de landbouw, dic is zogenaamd
bevooroordeeld."
Ben Knapen: "Het is niet sociaal alleen uit te gaan van het voeden van de eigen bevolking.

Waarom hier produceren als het overal in de wereld te krijgen is? De relatie voedselproductie -
eigen bevolking is te middeleeuws, zoals kolen en staal. Die relatie hadje nodig om oorlog te voe-

ren. Landbouw ha# gun sociaal-culturele component meer, het is een ordinaire geldmachine

gewor(len."
He/een Dupuis: "De varkensteelt in Brabant vind ik vresel(iki Als we geloven in de evolutie, en
daar zijn genoeg bewijzen voor, dan delen we mur dan 50% van onze genen met de varkens.

"Er ziin ethische regels nodig; er mod een bedrijfscode voor boeren komen.1
Wouter van Dieren: "Varkensboeren zijn een symbool, ze zgn opgezweept in een mispatting

"

over wat welvaartsgroei is, produaie in economic.
Herman Wiltleis: "Landbouw heeB geen toekomst als ze nia duurzaam is. Duurzaamheid

moet  het  (ikpunt  ziln  en niet 'biologisch'. Technologie  kan  ook duurzaam industrieel produce-
ren. De overheid mag niet de vorm dicteren. Het is de taak van de overheid om de randvoor-
waarden voor duurzaamheid teformuleren.

.

Wouter van Dieren: "Ik zie het toch veel praktischer, ik zie het puur historisch. In deze pro-
vincie is een aantal prachtige b(izondere plekken, echtejuwelen.  In hetjaar 2050 mod dat nog
steeds bestaan. "



Bestuurskunst als 'blik'opener?

Rudi Fuchs: "Je moet anders bouwen. Met vilfwolkenkrabbers in Eindhoven hebje daar het
woningbouwprobleem opgglost, alle glastuinbouw kan naar de Achterhoek, gel(ik dichter bj het
Duitse verzorgingsgebied.

.

Hubendan Henket: "Herkenbaarheid en rust is van belang voor de culturele identiteit van het
bouwen. De architect is van zijn zetel gevallen en dat is niet goed. De boerderette aan de rand
van de dorpen, bah.1 Voed mensen op, er z#n culturele leiders nodig, onderwijs, spetregels.1
Binnen de hannonieuze samenleving zifn extremiteiten noodzaak om de samenleving 'ballen'
te given. De interne dynamiek van  de samenleving moet  op peil gehouden worden."
Ashok Bahlotra: "In 2050 hebben we geen centrale voorzieningen meer, alleen nog woonar-
rangementen op het niveau van buurtschappen op basis van 1(fe-style. Als je een huis koopt heb
je er ook een crtche, boodschappendienst, schoonmaakdienst e.d. bij. Instituten bestaan over 50

.
jaar niet meer, politieke partilen ook niet. We leven nu al in het post-institutionele tildperk.

Wouter van Dieren: "Watje hier ziet in Brabant is dat an groot gedeelte van de bevolking in

plattelandsgemeenten wit wonen. Dat betekent datje dus de mogelijkheid moet scheppen, geen
.urbanisatie van het platteland, maar dat de waarde van de dorpen grkend wordt.

258 Ruud Lubbers: "Hetjaar 2050 suggereert een eindbeeld, ik voel meer voor hetjormuleren van
een wil'ze van denken en doen. Daarom vind ik 10 ten belangrijk statement: mensen moeten de
moed hebben veranderingsprocessen in  te zetten, overtuigd kunnen zijn dat dat op een faire
maniergebeurt."
Rudi Fuchs: "Er wordt over verleden en toekomst gesproken, nooit over het hedenf Dat is te pijn-
10'kl We zouden zonder vooroordeel ook naar het heden motten k(iken/"
Xavier van der Spank: "Het accent moet meer op de toekomst liggen; dat neemt ook de druk
van het heden weg, geei overzicht."
Ben Knapen: "Het gaat meer om em debat Ofdiscussie. Ik geloof meer in wederzqds Aforme-
ren dan in communiceren. Publiek discours over wat je met elkaar wil  is de legititmatie voor
handelenl
Ashok Bahlotra: «It pleit voor conversatie in plaats van communicatie.1"
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