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Woord vooraf

`Communicatie over de Reconstructie' staat op de kaft van dit rapport. Over deze
Reconstructie Concentratiegebieden Veehouderij (RCW) is al veel gezegd en
geschreven. Hier worden de resultaten gepresenteerd van een analyse van
communicatiestrategieën op verschillende bestuurlijke niveaus in de voorbereidingsfase van de RCW. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het kader van het
onderzoeksprogramma ‘Mens en Draagvlak in de Groene Ruimte’ van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Bij communicatie is terugkoppeling van gegevens van belang. Dit geldt ook voor de
communicatie van onderzoek. Hier is in dit onderzoeksproces ten dele aan voldaan.
In de opstartfase van dit onderzoek is met de betrokkenen van de regionale LNVdirecties Oost en Zuid en de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht en
Overijssel uitvoerig gecommuniceerd over de opzet van het onderzoek. Gekozen is
voor actie-onderzoek, waarin volop ruimte zou zijn voor tussentijdse terugkoppeling
van onderzoeksresultaten en advies.
In de regio Oost is deze opzet geslaagd door de deelname van de onderzoekers aan
de vergaderingen van de werkgroep communicatie van het BORCO. We willen de
leden van de werkgroep dan ook bedanken voor hun open houding. In de regio Zuid
achtte men bij nader inzien de communicatieprocessen in de pilots te kwetsbaar voor
de aanwezigheid van onderzoekers van buitenaf. Betrokkenen zijn ons echter op
andere wijze zeer behulpzaam geweest bij het verstrekken van informatie over deze
processen, waarvoor dank.
De communicatie in de opstartfase van dit onderzoek en tijdens de dataverzameling
was dus goed. We zijn echter tekort geschoten in een tijdige terugkoppeling van de
eindresultaten van dit onderzoek. Het empirisch onderzoek bestrijkt namelijk de
periode van januari 1999 tot juli 1999, terwijl dit rapport een jaar later verschijnt.
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Samenvatting

De wijze waarop de overheid maatschappelijke processen kan sturen, is al enige tijd
onderwerp van discussie. De bovengeschikte alwetende overheid maakt plaats voor
een onderhandelde overheid. Communicatie blijkt van strategisch belang voor het
welslagen van beleid. Communicatie is dan niet louter het informeren van de
samenleving over de intenties van de overheid zoals bij voorlichting gebeurt, maar
impliceert tweerichtingsverkeer. Nieuwe vormen van communicatie in beleid, zoals
interactieve beleidsvoering, sluiten aan bij veranderingen in het denken over sturing.
Maatwerk en onderhandeling zijn hierbij kernbegrippen.
Binnen het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij bleek er behoefte aan
onderzoek naar de ervaringen die in de beleidspraktijk worden opgedaan met nieuwe
vormen van communicatie. Hierbij is gekozen voor het voorbereidingsproces van de
Reconstructiewet Concentratiegebieden Veehouderij (RCW). In dit proces wordt er
immers ruimte geboden voor de inbreng uit de samenleving. Voor dit onderzoek is
in de regio Oost de communicatie rondom de totstandkoming van de provinciale
uitgangspuntennota van het Bestuurlijk Overleg Reconstructie Concentratiegebieden
Oost (BORCO) waarin de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel
samenwerken, geanalyseerd. In de regio Zuid is de communicatie in een tweetal pilotprojecten Gemert-Bakel in Noord Brabant en Nederweert in Limburg bestudeerd.
De vragen die in het onderzoek centraal hebben gestaan zijn:
1. Welke nieuwe vormen van communicatie worden in de literatuur beschreven en
onder welke voorwaarden wordt hun inzet in beleid aanbevolen?
2. Welke vormen van communicatie passen provincies toe in de voorbereidingsfase
van de Reconstructie Concentratiegebieden Veehouderij?
3. Welke leerervaringen doen provincies op met interactieve communicatie in deze
fase van het reconstructiebeleid?
4. In hoeverre zullen, mede bezien vanuit theoretische inzichten, de door de
provincies gekozen vormen van communicatie effectief zijn?
Dit onderzoek onderscheidt vier verschillende vormen van communicatie in beleid
(zie volgende tabel). Naarmate de gekozen vorm van communicatie beter is
afgestemd op de sturingscontext, verhoogt dit de effectiviteit van de communicatie in
beleid.
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Context van
sturing

Sturingsmodel

Aard van het
beleidsproces

Doel van de
communicatie

Vorm van (beleids)
communicatie

Hiërarchie

Regulering: éénzijdig,
direct
Regulering: meerzijdig,
direct

Gesloten

Informatieoverdracht
Informatieoverdracht en
maatwerk
Maatwerk &
medewerking

Voorlichting

Hiërarchie

Netwerk:
Onderhandeling:meergeorganiseerde zijdig, indirect
samenleving

Netwerk: geatomiseerde
samenleving

Gesloten
Open

Eén op één benadering: Open
meerzijdig, direct

Individueel
maatwerk &
medewerking

Inspraak
Interactieve beleidsvoering
- open participatieve
stijl
- delegerende stijl
- samenwerkende stijl
- faciliterende stijl
Individueel
relatiemanagement

De periode voorafgaand aan de definitieve formele besluitvorming over de
Reconstructie lijkt geschikt voor interactieve beleidsvoering, omdat er voor
betrokkenen nog iets te winnen valt en het bevoegd gezag nu nog volop in de
gelegenheid is om het beleid bij te stellen. Samen met de streek werken aan een
gemeenschappelijke probleemdefinitie vergroot immers de kans op gedragen
oplossingen die straks worden voorgesteld in het beleid. Hierbij is het van belang ook
aandacht te besteden aan het individuele niveau. Het succes van de reconstructie zal
afhankelijk zijn van het handelen van een groep van actoren die zeer divers is
samengesteld, tamelijk gesloten is en in afnemende mate is georganiseerd. Bovendien
wordt deze groep van mensen geconfronteerd met sterk wisselde regelgeving,
waardoor zich een proces van afkeren van de overheid kan voltrekken. Sturing van
deze groep van actoren, vraagt inzicht in de heersende waarden en normen. In een
Marketing Management Systeem zijn dergelijke opinies en veranderingen daarin goed
te monitoren. Met behulp van deze techniek afkomstig uit de commerciële
marketing, kan een sturing op maat via interactieve communicatie met het individuele
niveau worden vormgegeven.
In de praktijk van de Reconstructie blijkt er echter in beperkte mate sprake van
interactieve communicatie en individueel relatiemanagement:
§ Interactieve communicatie vindt plaats tussen bestuurders en ambtenaren van
het nationale en provinciale niveau en de voormannen van maatschappelijke
sectoren en op het niveau van de pilots.
§ De communicatie binnen deze gremia is echter weinig transparant.
§ Doordat binnen de pilots binnen zeer korte tijd reconstructieplannen moeten
worden gefabriceerd is er weinig tijd voor een gemeenschappelijke
probleemanalyse. Het planproces wordt gedomineerd door de ambitieuze
doelen die op nationaal niveau zijn geformuleerd en de grote rol van experts
in de uitwerking van de plannen.
§ Informatie stroomt vooral van hoog naar laag: communicatie is het sluitstuk
van de besluitvorming binnen de netwerken op het hoogste niveau en het
niveau van de pilots. Communicatieve instrumenten als nieuwsbrieven en
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voorlichtingsbijeenkomsten worden ingezet om derden, onder andere
achterbannen, maar ook de lokale bevolking te informeren over datgene wat
er binnen de genoemde gremia besloten is.
§ Met behulp van enquêtes wordt weliswaar enige informatie vergaard over het
individuele niveau, maar het is onduidelijk wat met deze informatie gedaan is.
Van een één op één benadering (individueel relatiemanagement) is dus niet
echt sprake.
§ Communicatie wordt meer gezien als informeren dan als onderhandelen en
als sturingsinstrument. Voor dit informeren wordt een strategie uitgewerkt in
de communicatieplannen, voor de onderhandeling en sturing ontbreekt een
strategie nagenoeg.
Door de beperkte inzet van nieuwe vormen van communicatie in de beleidspraktijk,
kan er weinig worden gezegd over de leerervaringen hiermee. Wel biedt het
onderzoek inzicht in factoren die in de beleidspraktijk de inzet van dergelijke
communicatieve instrumenten bepalen.
Het feit dat de Reconstructiewet nog niet is vastgesteld leidt tot onduidelijkheid over
de beleidsruimte. Bovendien is het beleidstraject nog erg onzeker. Dit laatste blijkt
zowel remmend te werken op de bereidheid van beleidsmakers om interactieve
communicatie instrumenten in te zetten als de participatiebereidheid van
maatschappelijke actoren. Ook de aard van de professionalisering en taakstelling van
de communicatiemedewerkers en de bestuurlijke cultuur beïnvloedt in hoge mate de
ruimte voor de inzet van interactieve communicatie-instrumenten. Is de bestuurlijke
praktijk niet gericht op het laten instromen van interactieve informatie om die
functioneel te maken voor het bestuurlijke besluitvormings- en keuzeproces, dan
heeft het organiseren van interactieve communicatie weinig zin. De inzet van deze
vormen van communicatie is voor de instandhouding van opinion-leaders
bedreigend. Het doorbreekt de hiërarchie van de netwerkstructuren en maakt de
positie van informatie knooppunten (waar de groepsvertegenwoordigers hun
autoriteit op baseren) onzeker. Hetzelfde geldt voor gekozen bestuurders, die een
deel van hun bestuursmandaat in de interactie moeten inbrengen.
De participatiebereidheid van individuele ondernemers wordt belemmerd door het
hoge abstractieniveau van de plannen. Ook is er een spanning tussen de strakke
formulering van doelen van de Reconstructie en het hoge ambitieniveau hiervan en
de wens om met de streek te praten. Afgevraagd kan worden of het dan niet beter is
om een regeling te maken voor hen die echt moeten wijken?
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1

Probleemstelling

1.1

Probleemanalyse

Nieuwe vormen van sturing en (beleids)communicatie
Zowel in de theorievorming over beleid als in de beleidspraktijk is al enige tijd
toenemende aandacht voor nieuwe vormen van sturing. Naar aanleiding van de
kritiek op de traditionele hiërarchische sturing wordt er gediscussieerd over en
geëxperimenteerd met deze nieuwe vormen van sturing. De idee van een centrale
sturing van maatschappelijk processen vanuit de overheid, is vervangen door die van
een overheid als een partij onder de partijen. Dit wordt ook wel aangeduid als een
overgang van monocentrische naar polycentrische sturing (Van Tatenhove, 1993). Bij
deze nieuwe vormen van sturing krijgt de communicatie tussen overheid en
samenleving niet alleen een andere, maar ook een veel belangrijkere rol.
Communicatie blijkt van strategisch belang voor het welslagen van beleid. In het
hiërarchisch sturingsmodel wordt de samenleving aan het einde van het beleidsproces
met behulp van voorlichting geïnformeerd over het gevormde beleid. Policentrische
sturing vergt echter een interactieve communicatie tussen overheid en samenleving
gedurende het gehele beleidsproces.
Binnen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) komen de
ideeën over nieuwe vormen van sturing tot uiting in de notitie `Sturing op maat'
(1994). De rode draad uit deze notitie is gelijk aan de titel: sturing van landbouw-en
milieuproblemen is maatwerk. De traditionele manier van sturing, die vooral geënt is
op probleemdefinities van een overheid met een groot gezag, kan niet meer worden
volgehouden en zou moeten worden vervangen door netwerksturing (Huitema &
Hinssen, 1998).
Onder invloed van deze veranderende opvattingen over sturing en de gevolgen die
deze hebben voor de inzet van communicatieve instrumenten, is er binnen LNV
behoefte aan onderzoek naar de ervaringen die hiermee in de beleidspraktijk worden
opgedaan. Binnen het LNV-onderzoeksprogramma Mens en Draagvlak in de
Groene Ruimte heeft dit geleid tot het formuleren van een onderzoeksproject. Het
onderzoek beoogt om, aansluitend bij een bepaald beleidsproces, enerzijds te leren
uit de opgedane ervaringen met interactieve vormen van communicatie in dat
beleidsproces en anderzijds vanuit de wetenschappelijke literatuur aanknopingspunten te bieden voor mogelijke verbeteringen in de communicatie.
Reconstructie Concentratiegebieden Veehouderij
In het beleidsproces rond de voorbereiding van de Reconstructiewet
concentratiegebieden varkenshouderij (RCW) bleek behoefte aan dit onderzoek. De
RCW is één van de instrumenten die de Nederlandse regering is gaan ontwikkelen,
om een einde te maken aan de problemen rondom de intensieve varkenshouderij in
Nederland. Al snel is de doelstelling van de RCW echter verbreed tot een algehele
kwaliteitsimpuls voor die landelijke gebieden waar de intensieve varkenshouderij zich
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concentreert. Het gaat om gebieden die zijn gelegen in de provincies Noord-Brabant,
Limburg, Gelderland, Utrecht en Overijssel, ook wel aangeduid als de concentratiegebieden zandgronden. De stapeling van problemen in deze regio's zou vragen om
een integrale aanpak. Centraal staat het bereiken van een nieuw evenwicht tussen de
verschillende functies in het landelijk gebied. Daarbij wordt naast een duurzaam
perspectief voor de landbouw de verbetering van de kwaliteit van bos, natuur,
landschap, water en milieu in onderling verband nagestreefd. Voor de realisatie van
de doelstelling worden onder andere de volgende maatregelen genomen:
q De veterinaire kwetsbaarheid van de varkenssector wordt teruggedrongen door
het invoeren van varkensvrije zones. Dit leidt tot de verplaatsing en beëindiging
van een aantal varkenshouderijen.
q Voor de vermindering van ammoniakuitstoot wordt gestreefd naar verplaatsing
van veehouderijen naar locaties die verder van verzuringgevoelige gebieden af
liggen.
q De aanpak van het verdrogingprobleem en het herstel van watersystemen vergt
ingrepen in de waterhuishouding met de daaruit voortvloeiende consequenties
voor de inrichting van het desbetreffende gebied.
q De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur wordt ondersteund door de
verandering van bestaande gebruiksfuncties in verband met andere doelstellingen.
Ingrepen in het watersysteem en realisatie van de varkensvrije zones bijvoorbeeld
kunnen goed worden gecombineerd met aanleg van nieuwe natuur(website LNV,
1999).
De concrete uitwerking van deze maatregelen in reconstructieplannen op regionaal
niveau vereist maatwerk. De provincies krijgen hierbij een centrale rol en worden
bijgestaan door reconstructiecommissies waarin onder meer vertegenwoordigers van
gemeenten, waterschappen, natuur-, landbouw-en milieuorganisaties zitting hebben.
De ministeries van LNV en VROM zijn adviseurs in de commissies.
De beoogde organisatie van de uitvoering van de reconstructie, sluit aan bij ideeën
over nieuwe vormen van sturing. Met de instelling van de reconstructiecommissie
wordt de rol van de samenleving bij de beleidsvoering erkend. Binnen de kaders die
door het Rijk in de RCW worden vastgesteld, maken bestuurlijke- en
maatschappelijke partners in nauw onderling overleg reconstructieplannen voor
specifieke regio's. Provinciale Staten zullen deze plannen uiteindelijk vaststellen.
Zover is het ten tijde van dit onderzoek nog niet. Ook in de voorbereiding van de
RCW wordt er ruimte geboden voor inbreng vanuit de regio's. Binnen een aantal
pilot-gebieden zijn reconstructiecommissies in het leven geroepen die
reconstructieplannen maken. De ervaringen met pilots zullen worden teruggekoppeld
met het Rijk.
Op het moment dat dit onderzoek van start gaat in januari 1999, is het wetsvoorstel
Reconstructiewet concentratiegebieden net aan de Tweede Kamer verzonden. De
behandeling van het wetsvoorstel door het parlement was voorzien voor 1999, maar
heeft aan het einde van dat jaar nog steeds niet plaatsgevonden. De provincies en
hun bestuurlijke-en maatschappelijke partners in de verschillende regio's hebben
echter in de tussentijd niet stilgezeten. Wanneer de RCW eenmaal is vastgesteld
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worden binnen 9 maanden reconstructieplannen verwacht. Daarom zijn de
provincies al gestart met de voorbereiding hiervan. De beleidsruimte die de RCW
nog laat, wordt allereerst ingevuld met provinciale uitgangspuntennota's die het
provinciale kader vormen voor de reconstructieplannen die in een aantal
pilotgebieden al worden uitgewerkt.
De provincies Overijssel, Gelderland en Utrecht achten een eenduidig `Oost-geluid'
van belang. Zij hebben daartoe een Bestuurlijk Overleg Reconstructie
Concentratiegebied Oost (BORCO) in het leven geroepen. In het BORCO hebben
gedeputeerden van de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel, wethouders
vanuit de VNG, voorzitters van waterschappen en bestuurders van maatschappelijke
organisaties op het gebied van landbouw, natuur & milieu en particulier grondbezit
zitting. De bij de reconstructie betrokken rijkspartners LNV en VROM zijn
adviserend lid. Met in achtneming van de wettelijke positie van de provincies, zijn de
betrokken bestuurders in het BORCO gezamenlijk verantwoordelijk voor de
besluitvorming over de totstandkoming van een gezamenlijke uitgangspuntennota
voor de regio Oost. In de regio Zuid hebben de provincies Noord Brabant en
Limburg weliswaar onderling contact over de reconstructie, maar trekken zij meer
gescheiden op. Ook zij werken provinciale uitgangspuntennota's uit.
Kortom, de beoogde organisatie van het beleidsproces ten aanzien van de
reconstructie concentratiegebieden geeft blijk van het besef dat maatschappelijke
processen niet centraal gestuurd en beheerst kunnen worden. Zowel op bestuurlijk
als op het niveau van de pilots lijkt ruimte te worden geschapen voor een dialoog met
bestuurlijke-en maatschappelijke partners. Dit maakt dit beleidsproces een
interessante casus om te bestuderen op welke wijze deze communicatie wordt
vormgegeven en te inventariseren welke leerervaringen er met nieuwe vormen van
(beleids)communicatie (interactieve beleidsvoering en individueel relatiemanagement)
worden opgedaan.
Deze stelling wordt onderschreven door de regionale LNV-directies in Oost en Zuid
en de bij de reconstructie betrokken provincies in deze regio's waarmee wij voor dit
onderzoek contact hebben gezocht. Er blijkt vooral behoefte aan directe advisering
en feedback vanuit het onderzoek naar de communicatiestrategieën. De conclusies
van het onderzoek zullen zich moeten richten op de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe vormen van communicatie voor de sturing van dit soort
beleid.

1.2

Doel-en vraagstelling van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is:
Lessen te formuleren over de ervaringen die er in het beleidsproces rondom
de reconstructie concentratiegebieden varkenshouderij worden opgedaan met
nieuwe vormen van communicatie.
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Om dit doel te bereiken staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Welke nieuwe vormen van communicatie worden in de literatuur beschreven en
onder welke voorwaarden wordt hun inzet in beleid aanbevolen?
2. Welke vormen van communicatie passen provincies toe in de voorbereidingsfase
van de Reconstructie Concentratiegebieden Veehouderij?
3. Welke leerervaringen doen provincies op met interactieve communicatie in deze
fase van het reconstructiebeleid?
4. In hoeverre zullen, mede bezien vanuit theoretische inzichten, de door de
provincies gekozen vormen van communicatie effectief zijn?

1.3

Aanpak van het onderzoek

Karakterisering van het onderzoek
Gezien de behoefte aan directe advisering is gekozen voor een vorm van actieonderzoek met de volgende kenmerken:
§
§

Onderzoek naar de beleidscommunicatie (vanuit de provincie) rond de
reconstructie in de regio Zuid en Oost
Een directe inbreng van de onderzoekers op basis van hun ervaring en de
(tussen)resultaten van het onderzoek in de provinciale overlegstructuren op het
gebied van communicatie (participerende observatie).

Ten behoeve van het onderzoek is een theoretisch perspectief over
beleidscommunicatie en sturing geformuleerd om zo structuur aan te kunnen
brengen in de informatie die wordt verzameld en een vergelijking tussen de casus
mogelijk te maken. Ook wordt dit theoretisch perspectief als basis gebruikt voor de
concrete aanbevelingen en adviezen die gedurende het proces zullen worden
ingebracht.
Analysemodel
De communicatiestrategieën zijn vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen:
1. De communicatiestrategie kan worden beoordeeld vanuit de voorwaarden die in
theorie ten aanzien van een effectieve communicatie zijn geformuleerd;
2. De communicatiestrategie kan worden beoordeeld vanuit het feitelijk verloop
van de communicatie;
3. Het feitelijk verloop van de communicatie kan worden beoordeeld vanuit de
communicatiestrategie;
4. Het feitelijk verloop van de communicatie kan beoordeeld worden vanuit het
theoretisch kader over communicatie;
5. De theorie over communicatie kan beoordeeld worden vanuit het feitelijk
verloop van de communicatie;
6. De theorie over communicatie kan beoordeeld worden vanuit de
communicatiestrategie.
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Deze relaties zijn als volgt te verbeelden.
Theorie over communicatie

Communicatiestrategie

Feitelijk verloop van communicatie

Figuur 1 Beoordeling van communicatie

In dit onderzoek staan de eerste vier invalshoeken centraal. De casus zijn zoveel
mogelijk volgens een eenduidig format beschreven. Dit format is als volgt:
1. Beknopte beschrijving van de communicatie-strategie
• Participanten/projectorganisatie/doelgroepen/beleidsnetwerk
• Communicatiedoelen
• Geplande communicatie-activiteiten
• Criteria voor effectieve communicatie
2. Feitelijk verloop van de communicatie
3. Evaluatie
§ Beoordeling van de communicatiestrategie vanuit de theorie
§ Beoordeling van de communicatiestrategie vanuit het feitelijk verloop
§ Beoordeling van het feitelijk verloop vanuit de communicatiestrategie
§ Beoordeling van het feitelijk verloop vanuit de theorie
Casusselectie
Vanuit LNV-directie Oost en de projectsecretaris van het BORCO is aangegeven dat
de inbreng vanuit dit onderzoek het meest gewenst is in de communicatiegroep van
het BORCO. Dit is één van de thematische werkgroepen die valt onder de ambtelijke
projectgroep die het BORCO ondersteunt. Deze groep, samengesteld uit
communicatie-medewerkers van de verschillende provincies, is verantwoordelijk
voor de communicatie vanuit het BORCO tijdens de voorbereiding van de
reconstructie.
De onderzoeksgegevens over de communicatie vanuit het BORCO zijn verzameld
door een viertal vergaderingen van de communicatiegroep bij te wonen in de periode
van februari 1999 tot en met april 1999 en de stukken behorende bij deze
vergaderingen te bestuderen. Tijdens deze vergaderingen hebben de onderzoekers
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geparticipeerd in de discussies over de beleidscommunicatie. Ze hebben gevraagd en
ongevraagd hun expertise ingebracht.
Met de LNV directie Zuid is afgesproken om de communicatie op het niveau van
een tweetal pilots: Gemert Bakel in Noord Brabant en Nederweert in Limburg te
analyseren. Participerende observatie was bij nader inzien niet gewenst, omdat de
vrees bestond dat de aanwezigheid van buitenstaanders de kwetsbare processen zou
verstoren. De analyse van de communicatie in de pilots Gemert-Bakel en Nederweert
is daarom gebaseerd op een analyse van communicatieplannen, vergaderstukken en
verslagen aangevuld met gegevens uit een enquête over het procesverloop in de pilot
Nederweert en een telefonisch interview over dit onderwerp ten aanzien van de pilot
Gemert Bakel.
Het voordeel van deze selectie van casus is dat we een indruk hebben kunnen krijgen
van de communicatie over de reconstructie op verschillende niveaus. Enerzijds de
communicatie rondom de totstandkoming van de provinciale uitgangspuntennota
van het BORCO, anderzijds de communicatie ten behoeve van het maken van
reconstructieplannen in de pilots.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk twee wordt de veranderende rol van communicatie onder invloed van het
denken over nieuwe vormen van sturing met behulp van een aantal theoretische
noties geduid. Deze theoretische inzichten zijn samengevat in een tabel en een aantal
voorwaarden voor effectieve communicatie. Onze bevindingen over de
communicatiestrategie van het BORCO staan in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier beschrijft
de analyse van de communicatie in de pilots Gemert Bakel en Nederweert. Hoofdstuk
vijf besluit met een aantal algemene conclusies en aanbevelingen over de
communicatie tot zomer 1999 in de voorbereidingsfase van de Reconstructie
Concentratiegebieden Varkenshouderij.

18

Alterra-rapport 125

2

Theoretisch perspectief

2.1

Het debat over sturing

De wijze waarop de overheid maatschappelijke processen probeert te sturen, is al
enige tijd onderwerp van discussie. Deze discussie is onder meer gevoed door
tegenvallende resultaten van overheidsbeleid. Het mislukken van overheidsbeleid
wordt toegeschreven aan de sturingsstrategie die de overheid hanteert. De inzet van
juridische instrumenten ofwel (administratief-rechtelijke) wet- en regelgeving is
dominant. Deze instrumenten kenmerken zich door hun eenzijdigheid en directheid:
de overheid schrijft in de vorm van geboden of verboden voor, hoe de burgers zich
dienen te gedragen. De Bruin en Ten Heuvelhof (1994: 9-11) zien een aantal
beperkingen van juridische instrumenten die zij ook wel aanduiden als eerste generatie
sturingsinstrumenten (zie kader).
Beperkingen juridische instrumenten
• Het uitvaardigen van geboden en verboden vereist de beschikking over gedetailleerde informatie.
• Het eenzijdig opleggen van normen beperkt de medeverantwoordelijkheid van de te sturen
actoren. Dit maakt een goede handhaving en controle extra noodzakelijk, terwijl deze in praktijk
veelal problematisch blijkt te zijn.
• Een overheid die wet en regelgeving als instrument inzet, kan worden geconfronteerd met een
burger die van diezelfde wet- en regelgeving gebruik maakt om zijn positie af te schermen
(hindermacht).
• Regulerende instrumenten komen vaak traag tot stand en kunnen daardoor een sterk reactief
karakter hebben.
• Wet-en regelgeving is vaak gericht op individuen en niet toegerust op complexe organisaties

De beperkingen van juridische instrumenten doen zich voor, omdat het beeld over
de relatie tussen overheid en samenleving dat eraan ten grondslag ligt, in veel situaties
niet overeen komt met de werkelijkheid. Een herziene visie op de relatie tussen
overheid en samenleving, biedt aanknopingspunten voor alternatieve sturingsstrategieën. Het beeld van de bovengeschikte alwetende overheid heeft plaatsgemaakt
voor het beeld van de overheid als partij onder de partijen, opererend in een
‘ongekende’ samenleving (Van Gunsteren, 1994). Dit beeld heeft geleid tot meer
aandacht voor de maatschappelijke context waarin sturing plaatsvindt. Deze context
wordt veelal beschreven als een netwerk.
Een beleidsnetwerk wordt hier opgevat als een analytisch model, dat de relatie tussen
overheid en samenleving die elkaar ontmoeten in de context van beleid beschrijft.
Beleidsnetwerken als analytisch model moeten worden onderscheiden van
beleidsnetwerken als sturingsmodel (Van Tatenhove en Leroy, 1995). Hierbij gaat het
namelijk om de omschrijving van een sturingsstrategie, ook wel als netwerksturing of
netwerkmanagement aangeduid. Beleidsnetwerken als sturingsmodel omvat
aanwijzingen van hoe de samenleving (het beste) gestuurd kan worden. Deze
aanbevelingen vloeien overigens wel voort uit het beeld van de interdependente
relatie tussen overheid en samenleving, dat hieronder wordt geschetst.
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De Bruin en ten Heuvelhof (1994: 27-40) definiëren een netwerk als een geheel van
actoren, die publiek, semi-publiek of privaat van karakter zijn. Ieder van deze actoren
heeft zijn eigen waarden, doelstellingen en belangen die hij tracht te realiseren door
instrumenten in te zetten, waarmee hij andere actoren tracht te sturen. Vanuit het
perspectief van een netwerk is het dus niet vanzelfsprekend, dat een overheid stuurt
en niet-overheidsactoren worden gestuurd. Ook private actoren sturen en proberen –
bijvoorbeeld- de overheid in een bepaalde richting te beïnvloeden. Dit betekent
veelal dat geen van de actoren in staat is het verloop van beleidsprocessen volledig te
domineren als gevolg van de verschillende strategieën, de regels die actoren in
interacties hanteren en het vermogen om hulpbronnen te mobiliseren (Van
Tatenhove & Leroy, 1995: 6).
Netwerken worden volgens de Bruin den Ten Heuvelhof (1994)gekenmerkt door
wederzijdse afhankelijkheid tussen de actoren, die deel uitmaken van het netwerk. Deze
actoren zijn pluriform en gesloten. Geslotenheid van een actor wil zeggen dat er vanuit
de eigen waarden, belangen of rationaliteiten op signalen uit de omgeving wordt
gereageerd. Geslotenheid lijkt te suggereren dat een actor kan worden beschouwd als
één geheel. Actoren kunnen echter pluriform zijn: binnen een actor of doelgroep
kunnen individuen of groepen van individuen worden onderscheiden met
verschillende belangen, rationaliteiten en waarden. Er is sprake van afhankelijkheid
wanneer actoren voor het realiseren van hun doeleinden de hulpbronnen
(bijvoorbeeld geld, deskundigheid, steun) van andere actoren nodig hebben.
Wederzijdse afhankelijkheid maakt het mogelijk, dat samenwerking voor beide
afhankelijke partijen voordelen oplevert.
De context van sturing gedefinieerd in termen van netwerken biedt volgens De Bruin
en Ten Heuvelhof kansen en bedreigingen voor sturing. Pluriformiteit kan er
enerzijds toe leiden dat de sturende werking van instrumenten strandt in één van de
delen van de pluriforme actor of doelgroep. Een voorbeeld van het probleem van de
plurifomiteit is het probleem van een verdeelde achterban die zich niet gebonden
acht aan de toezeggingen van vertegenwoordigende organisaties. Anderzijds kan de
pluriforme actor of doelgroep als geheel ongevoelig zijn voor de stuursignalen, terwijl
een deel dat wel is. Het zal in dat geval afhankelijk zijn van de machtspositie van dat
deel van de actor, òf de actor als geheel wel wordt beïnvloed.
De geslotenheid van actoren betekent dat stuursignalen alleen dan effect zullen
hebben wanneer zij aansluiten bij het referentiekader van de actor of doelgroep.
Geslotenheid van actoren biedt echter ook kansen voor sturing. Geslotenheid
impliceert autonomie en deze autonomie betekent dat een actor in staat is zelf regels
te stellen en dus zijn gedrag kan aanpassen. De onderlinge afhankelijkheden in een
netwerk maken dat de gevolgen van een interventie moeilijk voorspelbaar zullen zijn.
Ook zal een gewenste verandering niet voor iedereen, die deel uitmaakt van het
netwerk voordelen opleveren. Anderzijds kan de wederzijdse afhankelijkheid worden
gebruikt om de geslotenheid van actoren te doorbreken. Er wordt verondersteld dat
actoren zich open zullen opstellen ten opzichte van degenen van wie zij afhankelijk
zijn.
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Sturing in complexe netwerken vereist dus een goed inzicht in de waarden, belangen en
rationaliteiten van actoren of delen van actoren, en in de onderlinge verhoudingen
binnen actoren en tussen actoren. Voor het sturingsmodel of sturingsstrategie
betekent dit, dat stuursignalen hier zo goed mogelijk op moeten worden afgestemd.
Dit wordt wel aangeduid als het streven naar meer maatwerk ofwel maatschappelijk
contingentie. De kenmerken van netwerken betekenen echter ook, dat voor het
bereiken van de gewenste verandering de medewerking moet worden verkregen van de
te sturen actoren. Er wordt verondersteld dat deze gewenste medewerking vereist,
dat de overheid via onderhandelingen een minimale consensus moet zien te bereiken
met de te sturen actoren over de aard van problemen, de doelstellingen van sturing
en de instrumenten. Pas als deze tweede stap ook wordt gezet is daadwerkelijk sprake
van het verlaten van het traditionele hiërarchische sturingsparadigma. Contingente
sturing is immers ook inpasbaar in het traditionele paradigma: de overheid blijft
degene die eenzijdig stuurt, alleen probeert zij haar stuursignalen beter af te stemmen
op wat er in de samenleving leeft door haar ad hoc te consulteren.
Het streven naar maatwerk èn naar de medewerking van de te sturen actoren maakt
communicatie van strategische belang voor het welslagen van beleid. Deze
vaststelling heeft dan ook geleid tot een herwaardering van de rol van communicatie
in beleidsprocessen.
Sturing in
complexe
netwerken:
Pluriforme,
gesloten en
wederzijds
afhankelijke
actoren

2.2

Beperkte
effectiviteit
juridische
instrumenten

Streven naar
maatwerk en
medewerking

Communicatie
van strategisch
belang

Vormen van communicatie in beleid

De veranderde rol van communicatie in beleidsprocessen, komt duidelijk naar voren in
het onderscheid tussen een open en een gesloten benadering van beleidsvoering. In een
gesloten benadering van beleidsvoering vormt communicatie het sluitstuk van dit proces.
Het ontwerpproces in een gesloten benadering kenmerkt zich als een lineair proces. In
een open benadering vormt communicatie de basis van het hele beleids(ontwerp)proces. Een
meer open benadering van beleidsvoering betekent dat beleid in een gezamenlijk proces
met diverse relevante actoren ontwikkeld wordt. Dit wordt ook wel het interactief
ontwerpen van beleid genoemd (van Meegeren, 1998: 82).
De open of interactieve benadering van beleid is momenteel erg populair.
Waakzaamheid is daarom op zijn plaats. De open benadering heft weliswaar een
aantal knelpunten van de gesloten benadering op, maar kent ook risico’s (zie kader).

Alterra-rapport 125

21

Risico’s gesloten aanpak
• Gebrekkige probleemdefinitie
• Verarming beleidsinhoud
• Mogelijk zwaardere tegenstand in een
eventuele inspraakfase of bij de
uitvoering van beleid
§ Mogelijk vermindering van draagvlak
§ Vertraging van het proces

Risico’s van interactieve (open) beleidsvorming
Kwaliteitsverlies doordat:
§ de communicatie met de participanten nergens toe
leidt
§ de beleidsruimte te klein blijkt
§ de aard van de problematiek te complex of niet
aansprekend genoeg (dus geen belang om te
participeren)
§ het management en de organisatie van het
beleidsproces faalt

Uit: themanummer interactieve beleidsvorming Bestuurskunde 1998

Aan de hand van het onderscheid tussen een gesloten en open benadering van
beleidsvoering en het doel van de communicatie kunnen verschillende vormen van
communicatie in beleid worden onderscheiden (zie tabel). Hoe meer openheid er
wordt geboden, hoe ruimer de uitnodiging aan participanten om invloed uit te
oefenen (Pröpper e.a., 1998: 294). De verschillende vormen van beleidscommunicatie
sluiten bovendien aan bij verschillende visies op de relatie tussen overheid en
samenleving (context van sturing), waar verschillende sturingsmodellen bij passen.
Tabel 1 Ordening van vormen van communicatie in beleid
Context van
sturing

Sturingsmodel

Aard van het
beleidsproces

Doel van de
communicatie

Vorm van (beleids)
communicatie

Hiërarchie

Regulering:
éénzijdig, direct
Regulering:
meerzijdig, direct

Gesloten

Informatieoverdracht
Informatieoverdracht en
maatwerk
Maatwerk &
medewerking

Voorlichting

Hiërarchie

Gesloten

Netwerk:
Onderhandeling:me Open
georganiseerde erzijdig, indirect
samenleving

Netwerk: geatomiseerde
samenleving

Eén op één
benadering:
meerzijdig, direct

Open

Individueel
maatwerk &
medewerking

Inspraak
Interactieve
beleidsvoering
- open participatieve
stijl
- delegerende stijl
- samenwerkende stijl
- faciliterende stijl
Individueel
relatiemanagement

In het geval van de klassieke voorlichting kan de relatie tussen overheid en de te sturen
actoren als éénzijdig worden gekenschetst: de overheid informeert de burgers over
het te voeren beleid. Echter ook bij voorlichting kan sprake zijn van een zekere mate
van wisselwerking tussen overheid en samenleving door bijvoorbeeld de informatie
af te stemmen op de informatiebehoefte of kenmerken van de te sturen actoren.
Toch rekenen we ook deze meer interactieve vorm van voorlichting tot de gesloten
benadering van beleid, omdat het primair gaat om informatie-overdracht over het
beleid en niet om een uitnodiging aan actoren om mee te werken aan de
totstandkoming van dit beleid.
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Ook inspraak zien we als een vorm van communicatie die past bij een gesloten
beleidsproces. Bij inspraak worden burgers immers uitgenodigd om te reageren op
probleemdefinities en oplossingsrichtingen, die al door beleidsmakers zijn vastgelegd
in voorgesteld beleid of wetgeving. In reactie op de verzamelde informatie bij
onderzoek of inspraak stelt de overheid haar beleid eventueel bij. Het doel van het
contact met de samenleving, is het zo goed mogelijk afstemmen van de sturing op
het gedrag en de houding van de doelgroep (streven naar maatschappelijke
contingentie). Zo kan inspraak worden gedefinieerd als een door de overheid
georganiseerde gelegenheid voor de bevolking om, ten behoeve van besluitvorming
door de overheid, feiten en meningen en suggesties voor de uitvoering van projecten
ter kennis van de overheid te brengen en aldus invloed uit te oefenen op de
besluitvorming(V&W, 1995).
Interactieve beleidsvoering kan daarentegen worden omschreven als een wijze van beleid
voeren waarbij een overheid in een zo vroeg mogelijk stadium, burgers,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en/of andere overheden bij het beleid
betrekt, om in open wisselwerking en/of samenwerking met hen tot de
voorbereiding, bepaling, de uitvoering en/of de evaluatie van beleid te komen
(Themanummer Bestuurskunde, 1998: 293). Er zijn verschillende gradaties van
interactiviteit. Pröpper en Steenbrink (1998: 294) onderscheiden vier interactieve
bestuursstijlen in oplopende mate van openheid en dus ruimere beïnvloedingsmogelijkheden voor de participanten:
• open participatieve stijl: uitwisselen van alternatieve concepties, probleemdefinities en oplossingsrichtingen
• delegerende stijl: besluit waarin zowel overheid als doelgroepen worden
gehonereerd
• samenwerkende stijl: binding aan gemeenschappelijke en open besluiten,
afspraken en handelingsplannen
• faciliterende stijl: ondersteuning van initiatieven van de participanten.
Doelen van interactieve beleidsvorming kunnen zijn:
• Vergroten van draagvlak
• Verkorten van de doorlooptijd van een project
• Het vinden van nieuwe creatieve oplossingen of verbetering van de kwaliteit
van visie/beleidsontwikkeling
• Politieke vorming van burgers
• Imagoverbetering van de overheid
Interactieve beleidsvorming vindt veelal plaats binnen een georganiseerd netwerk van
opinion-leaders of bestuurders, die hun achterbannen vertegenwoordigen. De
sturingsaanpak richt zich dan op het genereren van consensus binnen de daartoe
opgerichte samenwerkingsverbanden of netwerken. De formele of gekozen opinionleaders werken met mandaten vanuit hun achterbannen en onderhouden communicatie lijnen met deze achterbannen om de standpunten in de sturingskeuzes uit te
dragen. De opstelling van deze opinion-leaders in de onderhandelingsprocessen is
vaak autonoom. In de praktijk kennen de mensen binnen netwerkonderdelen elkaar

Alterra-rapport 125

23

goed, gaan in verschillende verbanden met elkaar om en accepteren wederzijds hun
vertegenwoordigende macht.
Interactieve sturing kan echter ook plaats vinden met de individuele eindgebruiker
van datgene waar de sturing betrekking op heeft. Degene die wil sturen legt dan een
relatie naar degene op wie de sturing uiteindelijk betrekking heeft. Dit wordt ook wel
aangeduid als individueel relatiemanagement. Er is sprake van een rechtstreekse
communicatie en een proces van informatie-uitwisseling met individuen om tot de
sturing te komen.
Informatie-en communicatie-technologie kan dit proces van individuele interacties
ondersteunen. Zo zijn Marketing Management Systemen (MMS) te gebruiken om de
communicatiestromen te hanteren. Deze systemen zijn ontwikkeld in de
commerciële marketing. Daar bleek in de negentiger jaren, dat het inspelen op
individuele gedragsuitingen bij consumenten goede en directe mogelijkheden biedt
om het consumptiepatroon aan te sturen. De techniek is gebaseerd op het
ontwikkelen van een bestendige relatie met de eindgebruiker om in een aantal
interactie- en communicatiefasen de aankoopbeslissing te genereren. Door in
databases veel parameters op te slaan over allerlei condities die iets te maken hebben
met gedragskenmerken, kan de interactie gestructureerd worden op het moment dat
de consument rijp is voor een beïnvloeding. In de praktijk zijn heel grote databases
ontstaan met miljoenen klantgegevens, waaruit selecties gemaakt worden. Juist de
combinatie van gegevensbeheer en management om communicatie campagnes op te
zetten heeft een grote vlucht genomen en is in de commerciële marketing succesvol
om koopgedrag te stimuleren.
De overheid maakt thans nog weinig gebruik van de mogelijkheden om te werken
met een MMS. Een burger is weliswaar niet hetzelfde als een consument en beleid
niet hetzelfde als tandpasta, maar het verdient aanbeveling om de
toepassingsmogelijkheden van MMS in beleidsprocessen te onderzoeken. Dergelijke
combinaties van databases en strategisch management kunnen leiden tot het
structureren van interactieve relaties met bijvoorbeeld agrarische bedrijfssegmenten.
De essentie van deze manier van werken komt neer op het tot stand brengen van een
basiscommunicatie tussen beleidsmaker en beleidsontvanger. In een database worden
de volgende zaken vastgelegd:
–
Naam/Adres/Woonplaatsgegevens
–
Persoonskenmerken en bedrijfsgegevens
–
Aard van de relevante beleidsvelden
–
Patroon van interactie en fasen van communicatie
–
Meningen, normen, waarden en beoordelingen
–
Verwachtingen en resultaat-evaluatie.
Ieder van dezer sub-databases bevat gegevens, die met elkaar kunnen worden
gecombineerd. Individuele communicatiemogelijkheden vullen de databases, als
enquêtes, gesprekken en gegevensuitwisseling. De start van dergelijke databases is
altijd beperkt, maar het is de kunst ze uit te laten groeien tot complete systemen van
informatieverwerking. Door in de databases gegevens met elkaar in verband te

24

Alterra-rapport 125

brengen, kunnen kleine groepen gemaakt worden van beleidsgebruikers, die in
eenzelfde omstandigheid verkeren. En daarop kan een interactieve campagne geënt
worden om een beleidsdoel mee te realiseren. Hoe beter de kwaliteit van de
databases, hoe gerichter de selectie van kwalitatieve gegevens, hoe beter de
aansluiting bij de gedragsparameters, hoe effectiever het resultaat van de interactie op
de gedragsbeïnvloeding.
Het opzetten van dergelijke databases kan een goede aanvulling zijn om de kwaliteit
van de leefomgeving in een regio te typeren en om instrumenten te scheppen om
beleidsmatige veranderingen in een dergelijk werkgebied tot stand te brengen. Ook
het testen van de mogelijkheden om tot succesvolle beleidsimplementatie te komen,
kan een functie van een dergelijk MMS zijn. De ervaring met dergelijke systemen
leert, dat het stelselmatig genereren van nieuwe gegevens leidt tot probleemsignaleringen, die daarvoor niet de aandacht kregen. En dat zaken die door de
beleidsmakers als problematisch werden getypeerd, door de interactie een andere
lading kregen. Het MMS vervangt vele vooroordelen hoe de communicatie verloopt
door feitelijke gegevens, die de gedragsbeïnvloeding in de praktijk veel steviger
maken.
In de praktijk is de keuze tussen verschillende vormen van communicatie een weinig bewuste
keuze, bepaald door traditie, ad hoc-ontwikkelingen en inzichten. Een weloverwogen
keuze is echter van belang. Verschillende overwegingen kunnen hierop van invloed
zijn. Zo is de rol die de overheid wenst te spelen in het beleidsproces een belangrijke
factor. De rol die de overheid kiest zal uiteraard aan moeten sluiten bij de context
van sturing. Het is nodig om een juiste inschatting te maken van de mate van
pluriformiteit en geslotenheid van de doelgroep en om de waarden, doelstellingen en
belangen waar deze door worden bepaald in kaart te brengen evenals de onderlinge
afhankelijkheden. Afhankelijk van de mate en de aard van de pluriformiteit,
geslotenheid en de interdependentie tussen overheid en verschillende groepen in de
samenleving, zal de communicatie meer of minder worden afgestemd en gericht zijn
op de individuele leden van de doelgroepen van beleid. Hoe meer pluriform de
doelgroep, en hoe groter de autonomie van individuele leden van de doelgroep hoe
meer de communicatie zich zal moeten richten op individuele leden van de
doelgroep. Veelal zullen deze kenmerken van de doelgroep tot uiting komen in een
lage organisatiegraad van de doelgroep. Er wordt ook wel gesproken van een geatomiseerde samenleving, waarin de burgers zich afkeren van de overheid en van de
traditionele maatschappelijke organisatieverbanden.
In de omgekeerde situatie is er ruimte voor communicatie gericht op vertegenwoordigers van de doelgroep. Voor deze laatste optie wordt in de praktijk overigens
vaak gekozen, zonder stil te staan bij de vraag of de kenmerken en de organisatie van
de doelgroep dit wel toelaten. Behalve de kenmerken van de doelgroep, is het doel
van de communicatie belangrijk bij de keuze tussen verschillende vormen van
(beleids)communicatie. Wanneer naast maatschappelijke contingentie, innovatie en
medewerking een belangrijk streven zijn, liggen interactieve vormen van
beleidsvoering meer voor de hand (Cox en Flapper, 1994). Een belangrijke voorwaarde voor interactieve beleidsvorming is dat de verschillende betrokken actoren
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overtuigd zijn van het gemeenschappelijke probleem en bereid zijn mee te werken
aan oplossingen (participatiebereidheid). Zonodig zal deze behoefte moeten worden
gecreëerd.

2.3

Voorwaarden voor effectieve communicatie in beleid

In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat de mate waarin de gekozen vorm van
communicatie is afgestemd op de sturingscontext gevolgen heeft voor de effectiviteit
van de communicatie in beleid. Op basis van het in dit hoofdstuk geschetste
theoretische perspectief gaan wij ervan uit dat de communicatie effectiever zal zijn
indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan (zie kader). Ex ante kan er op
deze wijze een oordeel worden gegeven over de communicatie-strategie, die
provincies formuleren ten behoeve van de voorbereiding van de uitvoering van de
Reconstructiewet concentratiegebieden veehouderij. Er zal worden getoetst in
hoeverre deze voorwaarden gelden in de beleidspraktijk. Daarbij wordt nagegaan
welke andere voorwaarden mogelijk een rol spelen.
In het algemeen is het van belang dat de communicatie-strategie:
§ aansluit bij de aard van de relatie tussen overheden en doelgroep(en) ofwel de context van sturing
§ aansluit bij de informatie- en participatiebehoefte van de doelgroepen en bestuurlijke partners
Ervan uitgaande dat de context van sturing in het geval van de reconstructie gekenmerkt wordt door
een pluriforme en gesloten doelgroep en een grote onderlinge afhankelijkheid, zal de communicatiestrategie gericht moeten zijn op:
• in een vroeg stadium betrekken van de doelgroepen bij het beleid
• het leren kennen van de waarden, belangen en rationaliteiten van betrokken actoren
• het afstemmen van de communicatie-strategie op de verschillende delen van de doelgroep
• het bepalen of een benadering van de individuele leden van de doelgroep zinvol is
• een gemeenschappelijke situatie-definitie, omdat de geslotenheid van de doelgroep zodanig is dat
er anders van medewerking van de doelgroep geen sprake kan zijn
• het bevorderen van de perceptie van wederzijdse afhankelijkheid om de participatiebereidheid te
bevorderen
In deze context van sturing is communicatie succesvol indien:
§
§
§

het beleidsproces zonder (al te grote) impasses verloopt (o.i.v. beperkte hindermacht, weinig
verrassingen door pro-actieve opstelling
er maatschappelijke-en bestuurlijke steun is voor het beleid ofwel de doelgroep en bestuurlijke
partners tevreden zijn over de kwaliteit van het beleid en het beleidsproces
bestuurlijke partners en doelgroepen zich medeverantwoordelijk voelen voor het beleid

Kader A: Voorwaarden voor de communicatiestrategieën ten aanzien van de reconstructie
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3

Communicatie over de reconstructie door het BORCO

3.1

Inleiding

In de periode van februari 1999 tot en met april 1999 zijn drie bijeenkomsten van de
communicatiegroep van het BORCO bijgewoond. Onze rol als participerend
onderzoekers werd geaccepteerd. Dat betekent, dat we de besluitvorming over de
vormgeving en de evaluatie van de communicatie als onderzoekers hebben gevolgd
en daar waar de mogelijkheden zich voordeden we ook hebben geparticipeerd in de
discussie. Ook is één van de voorlichtingsbijeenkomsten die het BORCO heeft
georganiseerd
voor
gemeenten,
waterschappen
en
gebiedsen
landinrichtingscommissies bezocht. Daarnaast zijn enkele relevante stukken
bestudeerd.
In dit hoofdstuk worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Daarbij is
het format aangehouden dat in hoofdstuk 1 is gepresenteerd (zie paragraaf 1.3.). Dit
betekent dat er eerst een beknopte schets wordt gegeven van de communicatie
strategie (paragraaf 3.2.). In paragraaf 3.3. volgt een overzicht van de communicatieactiviteiten die hebben plaatsgevonden. Deze activiteiten zijn vervolgens beoordeeld
vanuit de communicatiestrategie in paragraaf 3.4.. De communicatiestrategie en
activiteiten samen worden tot slot beschouwd vanuit het theoretisch perspectief
waarna enkele conclusies (paragraaf 3.6) en aanbevelingen (paragraaf 3.7.) zijn
geformuleerd.

3.2

De communicatiestrategie van het BORCO

Hoewel in de periode tot mei 1999 door het BORCO geen expliciete
communicatiestrategie is geformuleerd, kan uit het Plan van Aanpak Reconstructie
Concentratiegebied Oost worden afgeleid hoe gedacht wordt over de rol en
vormgeving van de communicatie bij de voorbereiding van de uitvoering van de
Reconstructiewet. Het gaat dan in het bijzonder om het beleidsvormingsproces
waarin de Uitgangspunten-nota Reconstructie Concentratiegebied Oost (URCO) tot
stand moet komen.
Over de mate van openheid van de communicatie in deze fase van het beleidsproces
stelt het BORCO het volgende:
"Over het beleidsvormingsproces van de URCO zal zo veel mogelijk open worden
gecommuniceerd. Deze openheid is noodzakelijk om in de eerste plaats de achterban van de
partijen die in het BORCO zijn vertegenwoordigd te betrekken bij het proces, hen inzicht te
geven in de verschillende fasen van het beleidsproces en de stand van zaken en de verdeling
van bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
De openheid heeft echter ook een keerzijde. Teveel openheid kan ook tot onzekerheid of
onrust leiden. Zolang er over bepaalde zaken in het BORCO nog geen overeenstemming
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bestaat, is het niet wenselijk informatie naar buiten te brengen. De vergaderingen van het
BORCO zijn niet openbaar. De verslagen van het BORCO zijn voor intern gebruik. In de
praktijk kan het ook voorkomen dat zeer gevoelige informatie vooralsnog geheim moet
blijven. De BORCO-leden hebben dienaangaande een geheimhoudingsplicht.’

In het beleidsvormingsproces van de URCO staan de volgende communicatiedoelstellingen centraal:
§ belanghebbenden en belangstellenden informeren over de ontwerpwet en
activiteiten van het BORCO
§ belanghebbenden stimuleren om mee te denken over de URCO en de uitvoering
van de reconstructie in Oost
§ een bijdrage leveren aan het verkrijgen van draagvlak voor de URCO en de
uitvoering van de reconstructie in Oost
§ duidelijkheid creëren over taak, rol en opvattingen van het BORCO in relatie tot de
Reconstructiewet
Om deze doelen te bereiken zijn de volgende communicatie-activiteiten voorgesteld.
Voorafgaand aan het vaststellen van het ontwerp URCO (april 1999) zal er aan de
doelgroepen eerst algemene voorlichting worden gegeven over de inhoud van de
reconstructiewet en de doelstellingen van het BORCO. In deze periode moet het
onderwerp reconstructie concentratiegebied Oost op de agenda worden gezet bij de
doelgroepen en moeten deze doelgroepen geïnformeerd worden over de planning
voor de totstandkoming van de URCO en hun rol daarin. In de periode
daaropvolgend (zomer '99) als de ontwerp-URCO in het BORCO aan de orde is
geweest, is er daadwerkelijk iets te bespreken. Alle partijen uit het BORCO
bespreken dan de ontwerp URCO met hun eigen achterban en koppelen reacties
terug in het BORCO. Ook de besturen van de gebiedscommissies wordt gevraagd te
reageren. De reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in de eindversie van de
URCO. Nadat de eindversie van de URCO in het BORCO is vastgesteld (najaar
1999) wordt de inhoud van deze eindversie breed via voorlichting teruggekoppeld
naar de doelgroepen.
Een speciale ambtelijke werkgroep die is samengesteld uit communicatiedeskundigen van de verschillende deelnemende provincies is verantwoordelijk voor
de communicatie vanuit het BORCO. De werkgroep communicatie stroomlijnt en
coördineert in samenwerking met de procesmanager de informatie vanuit het
BORCO en is aanspreekpunt. De partijen die deelnemen aan het BORCO zijn zelf
verantwoordelijk voor de communicatie richting de eigen achterban. Vanuit de
werkgroep communicatie vindt er afstemming plaats over de inzet van communicatie
richting doelgroepen. Verder assisteert de werkgroep communicatie bij de productie
van communicatiemiddelen, het organiseren van bijeenkomsten en contacten met de
pers. Ook voor wat betreft de interne communicatie kan de werkgroep een
adviserende rol vervullen.
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3.3

Activiteiten van de werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie van het BORCO heeft voor de planning en organisatie
van hun communicatie-activiteiten een concept communicatieplan opgesteld. Dit
plan wordt verscheidene malen geagendeerd voor de vergadering van de
communicatiegroep, maar de behandeling van dit punt komt voortdurend in het
gedrang. Doordat de communicatiegroep ervoor kiest direct te kunnen reageren op
beleidshandelingen vanuit het BORCO, is de uitvoering van werkzaamheden ad hoc,
reagerend en inspelend op de actuele onderwerpen van het moment.
Uit de discussies in de communicatiegroep en de communicatie-activiteiten die zij
organiseren, blijkt dat de nadruk ligt op voorlichting. De communicatie naar
betrokken bestuurlijke- en maatschappelijke partners volgt de besluitvorming en
heeft vooral ten doel de informatie over de uitkomsten van de besluitvorming in het
BORCO naar de betrokkenen over te brengen. De geformaliseerde besluiten van het
BORCO bepalen de inhoud van de boodschappen. Vanuit het BORCO wordt door
verschillende vertegenwoordigers soms uiteenlopende informatie verschaft. De
werkgroep communicatie ervaart dit als lastig. Het wordt onverstandig geacht om een
nieuwsbrief uit te brengen op het moment dat er nog geen consensus is over een
bepaald onderwerp in het BORCO. In dat geval is er geen nieuws, zo wordt er
geoordeeld.
Informatie-overdracht vindt plaats via persberichten, folders, nieuwsbrieven en via
voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenten, gebieds-en landinrichtingscommissies
en waterschappen. De communicatiegroep produceert deze informatiedragers. De
genodigde organisaties voor de voorlichtingsbijeenkomsten zijn ook de belangrijkste
ontvangers van de nieuwsbrieven. Zij krijgen op deze wijze periodiek informatie over
de voortgang van de besluitvorming in het BORCO. Bij het structureren van de
communicatie spelen ze een ondergeschikte rol. Zelfs als die groepen zelf aangeven
wel op een wat andere wijze betrokken te willen worden bij de voortgang, wordt hier
vanuit het BORCO niet echt op gereageerd. De communicatiegroep vindt het nog te
vroeg voor een nieuwsbrief aan veehouders. Omdat het beleid nog niet is vastgesteld,
zouden specifieke boodschappen voor deze doelgroep ontbreken. Het gevaar zou
dan zijn om onnodig onrust te zaaien.
Behalve informatie-overdracht hadden de voorlichtingsbijeenkomsten ook ten doel
om meningen te genereren en uit te wisselen en om ``betrokkenen partner te maken
in de onduidelijkheid die er in dit stadium nog bestaat over de reconstructiewet.’ Dit
laatste zou volgens de communicatiegroep niet zijn gelukt. Ook zou het idee heersen
onder bezoekers van de bijeenkomsten dat er weinig gebeurt met hun inbreng. In de
terugkoppeling van de bijeenkomsten naar de bezoekers zijn er antwoorden
geformuleerd op de vragen die tijdens de bijeenkomsten naar voren zijn gebracht.
Om de communicatie tussen de vertegenwoordiger van de gemeenten in het
BORCO en de gemeenten te stroomlijnen, zijn er referentiegroepen in het leven
geroepen waarin wethouders en ambtenaren zitting hebben die de stukken van het
BORCO voorbespreken. Deze referentiegroepen blijken echter slecht te
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functioneren. De participatiebereidheid is laag. Het gevaar hiervan is volgens de
communicatiegroep dat de gemeenten straks slecht zijn voorbereid op de
bestuursovereenkomsten die met de provincies zullen worden afgesloten. Het idee
wordt daarom geopperd dat de provincies hierover persoonlijke gesprekken zullen
voeren met de gemeenten en daarnaast een wervende bijeenkomst te organiseren. Op
deze bijeenkomst zou centraal moeten staan hoe bestemmingsplannen er straks uit
komen te zien onder invloed van de reconstructieplannen. In de discussie over het
slechte functioneren van de referentiegroepen wordt echter niet ingegaan op wat de
mogelijke oorzaken hiervan zijn.
In de werkgroep is een meer interactieve aanpak (genoemd is onderhandelen of een 1
op 1 aanpak) wel besproken, maar niet als een werkbare oplossing opgepakt. De
communicatiegroep is namelijk van mening dat er inhoudelijk nog te veel open
einden bestaan, om een dergelijke communicatie zinvol inhoud te geven. De pilots
zouden meer inzicht moeten bieden in de meningen van direct betrokkenen, maar
die moesten op het moment dat het onderzoek werd uitgevoerd nog van start gaan.

3.4

Beoordeling van de communicatie-activiteiten vanuit de
communicatiestrategie

In de communicatiestrategie van het BORCO ligt de nadruk op het informeren van
betrokkenen. De werkgroep communicatie heeft de taak om de
communicatiemiddelen die hiervoor nodig zijn te produceren. Gezien haar
taakstelling is het opzetten van een meerzijdige communicatie dan ook niet aan de
orde. De huidige communicatiestructuur volgt de traditionele verhouding tussen de
gedeputeerden, die hun gebied besturen en een daar bij in te zetten
voorlichtingsgroep, die de communicatie van denkbeelden vanuit het bestuur naar de
achterbannen moet verzorgen. De gehanteerde communicatiemiddelen die vanuit de
communicatiegroep worden ingezet zijn uitstekende media om in deze keuze te
functioneren. Wellicht is dit voor de communicatiegroep zelf ook wel een heel goede
aanpak om in te kunnen spelen op de sterk wisselende bestuurlijke onderwerpen die
opdoemen. In de professionele uitvoering van die `last minute' voorlichting ligt een
sterke kracht van de BORCO communicatiegroep.
Behalve informeren zijn echter ook het stimuleren van belanghebbenden om mee te
denken en het creëren van draagvlak als doelstelling van de communicatie
geformuleerd. De communicatiemiddelen die worden ingezet zijn hier niet zozeer op
gericht. Het stimuleren van meedenken en het creëren van draagvlak wordt in hoge
mate overgelaten aan de partijen die deelnemen aan het BORCO. Zij zijn immers
verantwoordelijk voor de communicatie richting de achterban. In hoeverre de ideeën
uit de achterbannen worden teruggekoppeld binnen het BORCO is onduidelijk
vanwege het gesloten karakter van de bijeenkomsten van het BORCO. De
achterbannen krijgen op deze wijze ook lastig inzicht in wat er met hun ideeën
gebeurt. Ook wat dit betreft zijn zij afhankelijk van de mate waarin en de wijze
waarop hun vertegenwoordigers communiceren over de vergaderingen in het
BORCO. Bij deze vertegenwoordigers wordt er echter op aangedrongen alleen
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geformaliseerde besluiten naar buiten te brengen. Gezien onder andere het slechte
functioneren van de gemeentelijk referentiegroepen kan worden geconcludeerd dat
het stimuleren van het meedenken hier in elk geval nauwelijks van de grond komt.

3.5

Beoordeling van de communicatie vanuit de theorie

In de huidige praktijk van communicatie binnen het BORCO is er nauwelijks sprake
een open benadering van beleidsvorming en de daarbij behorende inzet van
meerzijdige vormen van communicatie. De communicatie rond de reconstructie van
het BORCO wordt gedomineerd door traditionele voorlichting. In zeer beperkte
mate is er sprake van een interactieve benadering. In het BORCO zijn immers
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bestuurlijke partners
betrokken. Het is echter niet mogelijk om inzicht te krijgen in de besluitvorming
binnen het BORCO, omdat de vergaderingen niet openbaar zijn. Van een open
meningsuitwisseling met eindgebruikers van het beleid is geen sprake. Hiertoe zijn
geen
communicatie-activiteiten
opgezet.
De
communicatie
tussen
vertegenwoordigers en achterbannen lijkt moeizaam te verlopen.
Uit het slechte functioneren van de referentiegroepen en de opmerkingen over de
voorlichtingsbijeenkomsten blijkt dat aansluiting van de ingezette communicatiemiddelen bij de informatiebehoefte en participatiebehoefte van de bestuurlijke- en
maatschappelijke partners te wensen overlaat.
De fase van onzekerheid ten aanzien van de reconstructie (nog geen vastgesteld
beleid) zou zich echter bij uitstek hebben geleend voor een open uitwisseling over de
ervaren problemen in het landelijk gebied via een interactieve benadering die zich
niet alleen richt op de vertegenwoordigers van bestuurlijke actoren en
standsorganisaties, maar ook op die actoren van wiens handelen een succesvolle
uitvoering van de wet afhankelijk is. Deze interactie vindt binnen het BORCO
weliswaar plaats binnen de geformaliseerde werk- en stuurgroepen, maar niet in de
vorm van een brede interactieve communicatie naar alle betrokkenen in de
werkgebieden.

3.6

Conclusies

In de communicatie over de reconstructie door het BORCO zoals deze is uitgevoerd
door de communicatiegroep domineert de eenzijdige communicatie. Binnen het
BORCO is er wel sprake van een meerzijdige communicatie tussen overheden en
maatschappelijke partners. Ook is te verwachten dat er binnen de nog op te zetten
pilots een interactief planproces zal plaatsvinden. Er is echter sprake van gesloten
interactie-circuits op verschillende niveaus: op het niveau van het BORCO, op het
niveau van de gemeenten, op het niveau van de vertegenwoordigers met hun
achterbannen, op het niveau van de pilots en op het niveau van de eindgebruikers.
De informatie uit interactie op het ene niveau bereikt het andere niet. De
informatiestroom van boven naar beneden domineert. Het is van belang dat de
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informatie uit de pilots als input wordt benut door de hogere bestuurlijke niveaus en
ook wordt teruggekoppeld wat er met deze informatie is gedaan.
Gezien de dominantie van eenzijdige communicatie kunnen er geen lessen worden
geformuleerd ten aanzien van de leerervaringen met vormen van interactieve
communicatie.
De dominantie van traditionele voorlichting is te verklaren uit een aantal factoren
waaruit wel lessen kunnen worden afgeleid over de voorwaarden die in de praktijk
gelden voor de inzet van meerzijdige vormen van communicatie.
Redenen waarom er rondom de voorbereiding van de reconstructie Oost nauwelijks vormen van
interactieve communicatie zijn ingezet:
•

•

•

•

3.7

Met de opzet van interactieve communicatiestructuren bestaat vanuit de
professionele achtergrond van de leden van de communicatiegroep weinig
affiniteit, waardoor in discussies hierover snel argumenten de revue passeren om
niet tot een dergelijke aanpak over te gaan. Interactieve vormen van
communicatie zullen dus daar worden ingezet waar ook de benodigde expertise
aanwezig is. Onderhandelen of omgaan met grootschalige datasystemen en ICT
is een vakdiscipline op zich. Ontbreekt die vakdiscipline in een
uitvoeringsinstantie, dan zullen snel argumenten gevonden worden om niet de
weg naar interactieve communicatie te bewandelen.
De inzet van meerzijdige communicatiemiddelen moet ingekaderd zijn in de
bestuurlijke structuur en cultuur. Is de bestuurlijke praktijk niet gericht op het
laten instromen van interactieve informatie om die functioneel te maken voor het
bestuurlijke besluitvormings- en keuzeproces, dan heeft het organiseren van
interactieve communicatie weinig zin. De inzet van deze vormen van
communicatie is voor de instandhouding van opinion-leaders bedreigend. Het
doorbreekt de hiërarchie van de netwerkstructuren en maakt de positie van
informatie knooppunten (waar de groepsvertegenwoordigers hun autoriteit op
baseren) onzeker. Hetzelfde geldt voor gekozen bestuurders, die een deel van
hun bestuursmandaat in de interactie moeten inbrengen.
Meerzijdige communicatiemiddelen lenen zich niet erg voor de communicatie
van top-down (hiërarchische) boodschappen. Te zien is, dat de communicatiegroep die de opdracht heeft om informatie over te dragen vanuit het bestuur, de
communicatiemiddelen kiest, die daarvoor geëigend zijn.
Naarmate er meer sprake is van een nog onzeker beleidstraject, zal de bereidheid
tot het inzetten van meerzijdige communicatie technieken afnemen.

Aanbevelingen

De inzet van interactieve communicatie vergt een gedegen voorbereiding om tot een
effectieve inzet te komen. Tenminste moet er een communicatie-strategie aanwezig
zijn en als basis voor de interactie door de betrokkenen onderschreven zijn. Een
onderdeel van de voorbereidingen is om na te gaan welke vormen van communicatie
gegeven de specifieke beleidscontext zinvol en haalbaar zijn. Daarbij dient men zich
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te realiseren dat interactieve communicatie niet per definitie in de plaats van
voorlichting en inspraak komt, maar ook vaak een aanvulling zijn op deze vormen
van communicatie. Sommige onderdelen van de (interactieve) communicatie lenen
zich immers niet om als tweezijdige informatie behandeld te worden (bijvoorbeeld
een uitleg over een nieuwe wet).
Ten aanzien van de gewenste communicatie-strategie voor de reconstructie in de regio Oost in deze
fase van het besluitvormingsproces zijn de volgende overwegingen van belang:
•

Schenk aandacht aan de verschillende niveaus van interactie.

Terugkoppeling tussen de verschillende niveaus is erg belangrijk. Daarmee worden
de resultaten van de communicatie bevestigd.
•

Ga na in hoeverre een meer open, op interactie gerichte, communicatie-strategie
in de huidige beleidspraktijk gezien de bestaande bestuurscultuur en de aanwezige
expertise haalbaar is.

Vragen liggen dan op het niveau van het bestuur: in hoeverre zijn de gedeputeerden
van zins om interactieve communicatie voor dit onderwerp opportuun te vinden en
te willen toepassen? Een andere vraag ligt op het niveau van de aanwezige expertise.
In hoeverre is er kennis aanwezig die de inzet van tweede generatie
sturingsinstrumenten mogelijk maakt en hoe is deze kennis georganiseerd?
•

Investeer in inzicht in de kenmerken van de actoren waar de communicatie zich
op richt en stem de communicatiestrategie daar op af.

De groep actoren waar de interactieve communicatie zich op richt bij de
reconstructie is zeer pluriform. Er is sprake van een redelijk gesloten groep, die
autonoom kan handelen, een afnemende organisatiegraad kent en in toenemende
mate geconfronteerd wordt met een sterk wisselende regelgeving. Een proces van
afkeren naar de overheid is te zien, wat extra aandacht noodzakelijk maakt om een
goed inzicht te hebben in de heersende normen en waarden van het moment. In een
Marketing Management Systeem (MMS) zijn dergelijke opinie veranderingen goed te
monitoren. Het is daarom het overwegen waard om een begin te maken met het
opzetten van een communicatie structuur, die de rechtstreekse relatie legt tussen
beleidsproducenten en beleidsconsumenten (zie hoofdstuk 2).
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4

Communicatie over de reconstructie op het niveau van pilots
in de regio Zuid

4.1

Inleiding

In Zuid-Nederland zijn twee reconstructie-pilots bestudeerd: Gemert-Bakel (NoordBrabant) en Nederweert (Limburg). Voor beide pilots zijn vooraf communicatiestrategieën geformuleerd. Het communicatieplan voor Gemert-Bakel is
opgesteld door een extern communicatiedeskundige in opdracht van de provincie
Noord-Brabant. Het communicatieplan voor Nederweert is opgesteld door een
medewerker van de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De planvorming in beide pilots
is inmiddels afgerond. De twee pilots worden volgens een eenduidig format
beschreven (zie paragraaf 1.4.). Na een beknopte schets van de communicatiestrategie wordt het feitelijk verloop van de communicatie, voor zover we daar op
basis van het beschikbare materiaal inzicht in hebben kunnen krijgen, beschreven.
Tot slot worden de communicatiestrategie en het feitelijk verloop van de
communicatie geëvalueerd. In de navolgende paragrafen wordt allereerst de pilot
Reconstructie Gemert-Bakel beschreven (4.2) en vervolgens de pilot Reconstructie
Nederweert (4.3). Tenslotte worden de twee pilots vergeleken (4.4.).

4.2

Pilot Reconstructie Gemert-Bakel 1

4.2.1

Beknopte beschrijving van de communicatiestrategie

Typering van het beleidsnetwerk en communicatieparticipanten
De reconstructiecommissie stelt in opdracht van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant een Reconstructieplan op. De overheid geeft de contouren
van het plan aan maar veel van de ideeën en concrete oplossingen zullen door de
lokale bevolking moeten worden ingebracht. De looptijd van de pilot is 10 maanden
(mrt.’99-dec.’99). De commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
plaatselijke landbouw, natuur-en milieuorganisaties, heemkundekring, VVV, het
waterschap, de gemeenten en de provincie. Door het ministerie van LNV en VROM
en de Dienst Landelijk gebied zijn adviseurs toegevoegd. De commisie wordt
ondersteund door een projectgroep die is samengesteld uit een coördinator van de
Bronnen:
Cranen, I./provincie Noord-Brabant, Communicatieplan pilot reconstructie Gemert Bakel, Den
Bosch, 1 april 1999;
• Verslag van de eerste bijeenkomst van de reconstructiecommissie pilot Gemert-Bakel, 5 maart
1999;
• Samenvattend verslag locale reconstructiecommissie, 2 en 9 april 1999;
• Verslag van de bijeenkomst van de reconstructiecommissie, 2 juni 1999;
• Verslag van de bijeenkomst van de reconstructiecommissie, 2 juli 1999.
1

•
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provincie Noord- Brabant, DLG, LNV, de gemeente Gemert-Bakel en een
communicatiedeskundige. De leden van de commissie hebben al ervaring opgedaan
met een bottom-up benadering voor het opstellen van een nieuw buitengebiedbeleid
afgesloten met een bestemmingsplan.
Doelen van communicatie
Voor de communicatie in de projectgroep is een communicatieplan opgesteld. De
communicatiestrategie is als volgt geformuleerd: Duidelijkheid scheppen over de fasen en
eisen die gesteld worden aan het interactieve proces, de ruimte en verantwoordelijkheid die partijen
hebben, zodat de inzet van ieder groot is en het eindresultaat optimaal: begrip en draagvlak
bewerkstelligen in de regio, bij de achterban en in politiek De Haag.
Gezamenlijke doelstellingen zijn:
Intern
§ De doelgroepen zijn op de hoogte van de doelstellingen van het pilot-project
(inhoud en procesvoering, beleidsruimte en gedragscodes)
§ De doelgroepen ondersteunen het interactieve proces
§ De doelgroepen gedragen zich medeverantwoordelijk
Extern (gericht op achterbannen: lokaal en bovenlokaal)
§ De doelgroepen zijn op de hoogte van de inhoud en reikwijdte van het pilotproject
§ De doelgroepen hebben begrip voor en accepteren de reden van de reconstructie
§ Voor zover mogelijk dragen de doelgroepen bij aan het welslagen van het pilotproject
Daarnaast zijn de rollen van de betrokkenen nader gedefinieerd:
§ Gedeputeerde Staten Noord Brabant: opdrachtgever, regisseur, eindverantwoordelijke
§ Bestuurlijk Platform: adviseur Gedeputeerde Staten
§ Reconstructiecommissie Gemert-Bakel: gedelegeerd opdrachtgever, zender
§ Projectgroep Reconstructiecommissie: uitvoerder
Criteria voor effectieve communicatie
Als criteria voor een goed verloop van de communicatie gelden:
Ø Getoonde betrokkenheid bij de politieke-,bestuurlijke- en ambtelijke leiding
Ø Communicatieve verantwoordelijkheid gangmakers
Ø Duidelijkheid over de rollen
Ø Leiding verantwoordelijk voor communicatie
Ø Ondersteuning betrokken groeperingen
Ø Niet alleen informeren, ook de doelgroepen erbij betrekken (dmv discussie
tijdens bijeenkomsten)
Ø Op maat gesneden boodschappen voor elke doelgroep
Ø Minimum, kwalitatief goed informatiemateriaal
Ø Evaluatie (reacties verzamelen tav boodschappen)
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De Reconstructiecommissie zal zich zelf in januari 2000 op deze criteria toetsen.

4.2.2 Feitelijk verloop van de communicatie
Bijeenkomsten van de reconstructiecommissie
De reconstructiecommissie Gemert-Bakel is 5 maart 1999 voor het eerst bij elkaar
gekomen. De deelnemers aan de Reconstructiecommissie geven op deze eerste
bijeenkomst aan wat hun motivering is voor deelname aan de pilot. Vervolgens wordt
de Reconstructiewet toegelicht en hierna de pilot zelf. Ten slotte spreken de leden
hun verwachtingen uit over het eindresultaat, hun persoonlijke bijdrage, de
werkwijze, het communicatieproces en de bijdrage van de andere leden van de
projectgroep.
Binnen de reconstructiecommissie komt de vraag aan de orde hoe de lokale
besluitvorming bij dit project wordt betrokken. Binnen de gemeentelijke organisatie
wordt aan een communicatiemodel gewerkt. Vanuit de reconstructiecommissie wordt
aangegeven dat men altijd bereid is toelichting te geven aan achterbannen of
bestuursleden. Naar aanleiding van deze vraag wordt communicatie als
gespreksonderwerp in het middagdeel opgenomen. Aan het eind van de vergadering
wordt afgesproken dat een communicatieplan zal worden opgesteld.
Op de tweede bijeenkomst, verspreid over twee dagen (2 en 9 april 1999) , staan de
volgende inhoudelijke thema's centraal: varkensvrije zone (VVZ)/A-B-gebieden,
Water, Leefbaarheid, Cultuurhistorie/ Recreatie, Nitraat en Stank. Uit het verslag van
2 en 9 april is op te maken dat de ZLTO er bewust voor heeft gekozen om agrariërs
niet individueel te benaderen, omdat de agrariërs nog niets concreets van de overheid
te verwachten hebben.
Op de derde bijeenkomst op 2 juni 1999 wordt er gesproken over de ontwikkeling van
een mestverwerkingsinstallatie bij het bedrijf Sevenster, worden de resultaten
besproken van een enquête over samenvoegings- en verplaatsingsbehoefte, wordt de
stand van zaken betreffende de stankproblematiek Eszendorp uit de doeken gedaan
en wordt het FIR-systeem toegelicht. Na afloop van de vergadering wordt het
communicatieplan uitgedeeld. Op dorpsraadniveau is voorlichting gegeven aan
burgers. Boeren zijn reeds via andere kanalen op de hoogte gesteld. De informatie is
algemeen, informatief en deels procedureel van aard: Waar is de commissie mee
bezig, wat zijn de beoogde resultaten en wanneer is er ruimte voor derden om te
reageren. Het lag in de planning om na de zomervakantie van 1999, toen de
scenario’s gereed waren, op individueel bedrijfsniveau te communiceren.
Op de vierde bijeenkomst op 2 juli 1999 wordt eerst een mededelingen ronde gehouden
over de mestverwerking bij Sevenster, de resultaten van de enquête naar
verplaatsings- en samenvoegingsbehoefte en imagoverbetering van de
varkenshouderij. Vervolgens wordt het verslag van de voorgaande bijeenkomst
vastgesteld en wordt een planningsschema opgesteld voor het reconstructieplan. Ook
wordt de opzet van de plankaart besproken, worden de gebiedsbeschrijvingen en
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streefbeelden gepresenteerd, wordt met de notitie extensivering ingestemd, wordt een
notitie hydrologie toegelicht en wordt ingestemd met de notitie landbouw. De Dienst
Landelijk Gebied presenteert een aantal landschapsconcepten die verder zullen
worden uitgewerkt voor de Gemertse situatie.
Uit de verslagen van de bijeenkomsten van de reconstructiecommissie kan
onvoldoende worden opgemaakt hoe de feitelijke communicatie is verlopen. De
verslagen van de reconstructiecommissie pilot Gemert-Bakel (5 maart 1999, 2 en 9
april 1999, 2 juni 1999 en 2 juli 1999) zijn vooral gericht op de inhoud van de
reconstructie en niet zo zeer op de communicatie. Er is daarom een aanvullend
telefonisch interview gehouden om toch enigszins greep te krijgen op het
procesverloop.2 Onderstaand verslag van dit interview biedt dus een visie op het
verloop van de communicatie in de reconstructiecommissie. In januari 2000 is een
procesevaluatie uitgevoerd door de reconstructiecommissie zelf. De provincie heeft
hen de opdracht gegeven om zichzelf te evalueren, hierin bijgestaan door een
onafhankelijk bureau.3
Voor het van start gaan van de reconstructiecommissie zijn er individuele gesprekken
gevoerd met de verschillende leden over hoe ze tegenover het proces staan en hoe ze
zich dachten te gaan opstellen: zich beperkend tot het verdedigen van het eigen
belang enerzijds of de bereidheid om mee te denken en een actieve, constructieve rol
op zich nemend. Deze gesprekken werden van belang geacht om commitment voor
het proces te genereren. Ook zijn de interviews gebruikt voor het bepalen van de
werkwijze: voor de gekozen interactieve werkwijze is een actieve opstelling van de
commissieleden immers nodig. In het algemeen was dit het geval. Ook was er in
voldoende mate gebiedskennis voorhanden.
Het grootste probleempunt bij het maken van het reconstructieplan Gemert-Bakel is
de grote onzekerheid over de beschikbaarheid van middelen en het oefenkarakter
van het project. Er heerste hierdoor huiver om naar buiten te treden met informatie
uit de reconstructiecommissie. Met name de boerenorganisaties wilden zich niet
vastleggen op de zonering uit het plan zolang er geen duidelijkheid is over het
flankerende beleid. Zij zijn daarom ook zeer terughoudend geweest om zaken over
het reconstructieplan terug te koppelen met hun achterban.
Halverwege oktober 1999 lijkt er al overeenstemming te zijn over een plan in de
reconstructiecommissie, maar de ZLTO had nog problemen. Er is toen zeer intensief
bilateraal met de boeren onderhandeld. Omdat dit zeer specialistische discussies
waren, had het weinig zin dit plenair in de reconstructiecommissie te bespreken,
driekwart zou dan toch afhaken. Echter ondanks dat er alleen met de boeren is
gesproken, is er in dit nieuwe plan ook meer uitgehaald op het gebied van de

2

3
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Dit interview is afgenomen met Godfried van de Braak werkzaam bij de provincie Noord-Brabant.
Hij zit zowel in de reconstructiecommissie als in de ambtelijke ondersteuningsgroep
(projectgroep), waarin behalve ambtenaren van de provincie ook belangengroepen zitting hadden .
Aangezien deze evaluatie na afronding van het empirisch onderzoek is uitgekomen, krijgt deze
geen aandacht in deze rapportage.
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bescherming van natuur en milieu. Alleen het cultuurhistorische belang is er wat
bekaaider afgekomen.
Op een aantal punten kent het reconstructieplan dat nu voorligt, en waarover op 17
december 1999 beslist moet worden, dan ook nog een aantal mitsen en maren (nog
geen definitieve zonering en begrenzing). Vooral de boeren hebben voorwaarden
geformuleerd. Alleen indien deze voorwaarden worden vervuld kunnen zij accoord
gaan met bepaalde onderdelen van het plan. Als de middelen er niet komen dan gaat
het plan niet door. De vertegenwoordigers van de rijksoverheid kunnen hierover
geen zekerheid bieden. Zij stellen dat ‘als de boeren met een goed plan komen er wel
geld komt’. De boeren willen daarentegen eerst garanties over het geld hebben en
dan pas een plan maken. Zo ontstaat een ‘kip-ei’ discussie. Er blijkt geen
overeenstemming over de spelregels te bestaan.
In Gemert Bakel is heel nadrukkelijk afgesproken dat de reconstructiecommissie het
plan zou maken. De commissie is heel open begonnen met brainstorm-sessies. Elke
bijeenkomst is men in werkgroepjes aan de slag gegaan. De kaarten zijn staande voor
de commissie getekend. De projectgroep maakt op basis van de discussies in de
commissie half-fabrikaten die vervolgens weer worden teruggekoppeld in de
commissie. De aansturing van de discussies had vaak het karakter van `als jullie dit
vinden, als dit de criteria zijn dan betekent dat voor het plan, de zonering, de
instrumenten etc het volgende’.
De communicatie met de achterbannen werd gezien als een verantwoordelijkheid van
de vertegenwoordigers in de reconstructiecommissie: ieder op zijn eigen niveau. De
ene groep is hierin actiever geweest dan de andere. In het algemeen is de indruk dat
het contact met de achterbannen over het plan zelf heel mondjesmaat is geweest, wel
is er algemene voorlichting over de reconstructie gegeven. Zoals gezegd had dit te
maken met het oefenkarakter van het project.
Andere partijen zijn meer tevreden over het reconstructieproces dan de boeren. De
‘groene hoek’, natuur en landschap, is veel minder actief geweest dan de leden van de
reconstructiecommissie en de projectgroep van tevoren hadden verwacht. Dit is te
verklaren doordat de land-en tuinbouw een veel directer belang heeft te verdedigen
bij de reconstructie en door de voorlichtingsactiviteiten (voortdurende sessies) van de
ZLTO een informatievoorsprong heeft. De boeren zijn goed georganiseerd. Zij
overbluffen andere partijen in de reconstructiecommissie. Daarnaast heeft het niveau
van de inbreng te maken met de mensen die worden ingezet.
Tegenover de actieve inbreng van de land-en tuinbouw in de reconstructiecommissie
stond overigens hun matige inbreng in de ambtelijke projectgroep. De ZLTO zat in
een moeilijke positie: enerzijds belangengroepering anderzijds werd een pro-actieve
opstelling geëist. Zij bleek niet erg bereid veel tijd te steken in de werkzaamheden
voor de projectgroep. Daarnaast miste de projectgroep hydrologische kennis. Het
waterschap zat niet in de projectgroep, wel in de reconstructiecommissie.
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Omdat er nog geen begrenzing is vastgesteld in het plan is er vanuit de
reconstructiecommissie nog niet met individuele ondernemers gesproken. Naar
aanleiding van informatie die naar buiten druppelde, persberichten (met de
uitnodiging om contact op te nemen), de voorlichting van de ZLTO en een enquête
onder boeren, werd de projectgroep steeds meer benaderd door boeren die iets
wilden: uitbreiden, verplaatsen of stoppen. Zij wilden weten waar ze aan toe waren.
Naar beste weten en kunnen heeft de projectgroep de vragen van deze individuele
boeren proberen te beantwoorden. Ook zijn enkele ondernemers (serieuze gevallen)
door de projectgroep uitgenodigd om verder te praten over individuele oplossingen
en te bekijken wat haalbaar is en wat niet. Ook zijn er in een aantal gevallen zelfs
taxaties uitgevoerd. De enquête onder de boeren was gericht op het inventariseren
van de verplaatsings- en samenvoegingsbehoefte en de feitelijke problemen die
hierbij worden verwacht. De resultaten van de enquête zijn gebruikt in het
reconstructieplan voor de bedrijven die moeten worden verplaatst en het
kostenplaatje dat hierbij hoort. De gesignaleerde problemen in de enquête zullen
gebruikt worden in de verslaglegging over de pilots naar de minister. De deelnemers
aan de enquête hebben een brief gekregen met de resultaten en wat hier mee gedaan
zou worden.
Een ander knelpunt is de besluitvorming op provinciaal niveau geweest over de
uitgangspuntennota. Het principe van de integrale zonering, dat is ontwikkeld door
de commissie in Gemert Bakel, is opgepakt door de provincie, maar vervolgens
anders ingevuld en deze andere invulling is niet teruggekoppeld. Dit heeft de
reconstructiecommissie gefrustreerd. Er onstond een gevoel dat er over de hoofden
heen besluiten werden genomen en dat anderen gingen lopen met de ideeën van de
commissie.

4.2.3 Evaluatie
In het communicatieplan voor de reconstructie-pilot in Gemert Bakel zijn
kernboodschappen geformuleerd en communicatiemiddelen per doelgroep. De
nadruk in dit plan ligt op éénzijdige communicatie: informeren van doelgroepen door
de reconstructiecommissie over de activiteiten in de pilot via presentaties,
bijeenkomsten, nieuwsbrieven en brieven. De communicatie is gericht op informatieoverdracht en consultatie via voorlichting en inspraakbijeenkomsten.
Uitzonderingen zijn de (geplande) website van de provincie, waar doelgroepen
behalve geïnformeerd worden ook commentaar kunnen geven en de geplande
tweegesprekken om wensen en mogelijkheden in kaart te brengen met agrarische
ondernemers die te kennen geven open te staan voor coöperatie en het instellen van
een contactpersoon. Bij de website kan de kanttekening gemaakt worden dat maar
een beperkte doelgroep wordt bereikt, namelijk de doelgroep die over internet
beschikt en hier ook gebruik van maakt. De geplande twee gesprekken zijn als
interactieve communicatie aan te merken, waarbij sprake is van een één op één
benadering: de reconstructiecommissie communiceert rechtstreeks met individuen.
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Afgevraagd kan worden of op deze wijze wel al die individuen worden benaderd die
ook daadwerkelijk de gevolgen van de reconstructie zullen ondergaan. Uit de
verslagen van de bijeenkomsten van de reconstructiecommissie kan worden
opgemaakt dat bewust de agrariërs niet individueel worden benaderd, omdat zij nog
niets concreets van de overheid te verwachten hebben. Er wordt daarom geoordeeld
dat het is nog te vroeg is voor één op één communicatie.
Verder kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij de mate van openheid van het
beleidsproces, ofwel de mate waarin echt van interactieve communicatie en
wederzijdse beïnvloeding van het beleidsproces sprake is. Het belangrijkste
interactieve communicatie-instrument uit het communicatieplan vormen de
bijeenkomsten van de reconstructiecommissie en de aanvullende individuele gesprekken met
commissieleden. Het communicatieplan is echter niet structurerend geweest voor de
begin-activiteiten van de reconstructiecommissie . Het communicatieplan wordt
namelijk na afloop van de vergadering op 2 juni 1999 uitgedeeld. Het concept
Communicatieplan pilot reconstructie Gemert-Bakel dateert van 1 april 1999, terwijl
op 5 maart 1999 al voorzichtig een start is gemaakt met de reconstructiecommissie.
Later heeft de reconstructiecommissie wel sterker teruggegrepen op het
communicatieplan. Geconcludeerd kan worden dat de hoge tijdsdruk er blijkbaar
debet aan is dat de reconstructiecommissie zo snel mogelijk met de inhoud aan de
slag is gegaan, zonder van te voren het communicatieplan gereed te hebben en
zonder vooraf hierover de instemming van alle deelnemers van de
Reconstructiecommissie te hebben.
Er lijkt wel sprake van een tamelijk open interactieve communicatie binnen de
reconstructiecommissie Gemert Bakel. De communicatie naar achterbannen verloopt
echter minder open en interactief. Uit de verslagen van de bijeenkomsten van de
reconstructiecommissie komt in tegenstelling tot het communicatieplan de indruk
naar voren dat de reconstructiecommissie zich als een vrij gesloten netwerk op de
inhoud van de reconstructie richt om vervolgens die inhoud in de
informatieoverdracht en consultatiesfeer te communiceren.
De communicatie naar de burgers is als gesloten en lineair te typeren. De
communicatie vormt meer een sluitstuk van het beleidsproces. De communicatie
betreft voorlichting op dorpsraadniveau en is vooral gericht op burgers. Boeren
zouden reeds via andere kanalen op de hoogte zijn. ‘De informatie is algemeen,
informatief en deels procedureel van aard. Waar is de commissie mee bezig, wat zijn
de beoogde resultaten en wanneer is er ruimte voor derden om te reageren’
(Reconstructiecommissie, 2 juni 1999). Van interactieve planvorming met burgers is
dus in ieder geval geen sprake. Er wordt eerder teruggevallen op inspraak.
Bij de communicatie met agrariërs is er sprake van open, interactieve beleidsvoering
gericht op vertegenwoordigers van doelgroepen. Onzekerheid over beschikbaarheid
middelen frustreert de participatiebehoefte voor de boeren: voorwaarde voor
participatie is duidelijkheid en mogelijkheid om iets te winnen. Het commitment met
het reconstructieplan is moeilijk indien belangengroepen niet duidelijk kunnen maken
naar de achterbannen toe welke winst zij eruit kunnen slepen.
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In een latere fase, ‘ als de scenario’s gereed zijn,’ wil men pas overgaan tot
communicatie op individueel bedrijfsniveau (Reconstructiecommissie, 2 juni 1999).
Er is niet echt sprake van een één op één benadering (communicatie met individuen).
De communicatie is weliswaar gericht op individuen, maar is eerder aan te merken als
eerste generatie sturing, omdat de communicatie vrij eenzijdig is vanuit de
reconstructiecommissie en meer het karakter lijkt te hebben van
informatieoverdracht en reactieve consultatie. Toch is er wel enigszins sprake van
één op één sturing en anticiperende consultatie, al is niet duidelijk of dit op conto
van de reconstructiecommissie of van DLG is te schrijven: DLG heeft een enquête
onder agrariërs gehouden naar de verplaatsings- en samenvoegingsbehoefte. Eén op
één communicatie vindt verder mondjesmaat plaats op initiatief van individuele
ondernemers.
Bij de communicatie met vertegenwoordigers van belangenorganisaties blijkt hoe de
organisatiegraad van belangenorganisaties de positie van hun vertegenwoordigers in
de reconstructiecommissie beïnvloedt. Ook persoonlijke kwaliteiten van
vertegenwoordigers zijn van groot belang voor verloop van het proces en de
resultaten.
Er is een kloof tussen besluitvorming op pilot-niveau en op provinciaal-bestuurlijk
niveau. Die kloof betrof met name de besluitvorming over de kaders van de
reconstructie (provinciaal niveau) en de besluitvorming over de pilot. Het principe
van de integrale zonering, ontwikkeld door de commissie in Gemert Bakel, is
opgepakt door de provincie, maar vervolgens anders ingevuld en deze andere
invulling is niet teruggekoppeld. Dit heeft de reconstructiecommissie gefrustreerd. Er
onstond een gevoel dat er over de hoofden heen besluiten werden genomen, dat
anderen gingen lopen met hun ideeën.

4.3

Pilot Reconstructie Nederweert 4

4.3.1

Beknopte beschrijving van de communciatie-strategie

Typering van het beleidsnetwerk en communicatieparticipanten
De reconstructiecommissie in Nederweert stelt in opdracht van een Bestuurlijk
Platform, waarin de rijksoverheid, de provincie Limburg, vier reconstructiegemeentes, de landbouw, natuurorganisaties en andere belangrijke sectoren zijn
Bronnen:
Bijl, L.H.C. Dienst Landelijk Gebied, Communicatieplan pilot reconstructie Nederweert, Roermond,
februari 1999.
• Clabbers, B., Ministerie van LNV, Directie Zuid, Evaluatie pilot Reconstructie Nederweert, augustus
1999.
• Verslag eerste bijeenkomst Reconstructiegroep Nederweert, 26 januari 1999.
• Verslag tweede bijeenkomst Reconstructiegroep Nederweert, 24 februari 1999.
• Verslag derde bijeenkomst Reconstructiegroep, 7 april 1999.
• Verslag Reconstructiegroep, 20 mei 1999.
• Verslag Reconstructiegroep, 31 mei 1999.
4

•
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vertegenwoordigd een Reconstructieplan op. Als hoofddoel wordt het testen van de
Reconstructiewet aangemerkt en het laten uitkristalliseren wat de reconstructie voor
het gebied kan betekenen. De looptijd van de pilot is zeven maanden (febr.’99sept.’99). De reconstructiecommissie omvat een uitgebreide projectorganisatie. Er
worden vijf groepen onderscheiden elk met een eigen taak:
• Een reconstructiegroep
• Een bestuurlijk platform
• Een bestuurlijke regiegroep
• Een ambtelijke ondersteuningsgroep
• Een projectgroep DLG.
In de reconstructiegroep participeren vertegenwoordigers van IVN, Recreatie &
Toerisme, NAJK, LLTB, Werkgroep Behoud de Peel, Waterschap Peel & Maas, de
provincie Limburg, de gemeente Nederweert en de Rabobank. Van het bestuurlijk
platform maken de volgende organisaties deel uit: de gemeente Venray, de gemeente
Nederweert, de Milieufederatie Limburg, LNV-directie Zuid, LLTB,
Arbeidsvoorziening, Waterschap Peel & Maas, VROM en Gedeputeerde Staten van
Limburg. Van de bestuurlijke regiegroep maken de Gedeputeerde Staten van
Limburg uit, de burgemeester van Nederweert, een varkenshouder die tevens
wethouder van Nederweert is, een LNV-adviseur en een DLG-adviseur. In de
ambtelijke ondersteuningsgroep wordt inbreng geleverd door de provincie Limburg,
DLG, LNV en de gemeente Nederweert. Van de projectgroep DLG maken acht
personen deel uit.
Doelen van communicatie en criteria voor effectieve communicatie
Het communicatieplan is bedoeld voor de interne en externe communicatie in het
pilot-project reconstructie Nederweert. Als algemeen doel van het project geldt enerzijds het
testen van de Reconstructiewet anderzijds blijkt uit dit project wat Reconstructie voor een gebied kan
betekenen.
Het plan onderscheidt vier doelgroepen van communicatie. Per doelgroep worden
communicatiedoelen geformuleerd:
Primair extern:
informeren van de bewoners in het pilot-gebied
Secundair extern:
draagvlak creëeren onder boeren e.a. belanghebbenden
Primair intern:
resultaat van de communicatie in de reconstructiecommissie is
een projectplan waarin knelpunten worden opgelost en
wensen en ideeën worden uitgevoerd
Secundair intern:
het rijk de provincie en andere organisaties (welke) weten hoe
de reconstructiewet werkt en hoe de reconstructie van een
gebied kan worden uitgevoerd.
De vraag die volgens het communicatieplan centraal dient te staan in de
communicatie is: waarom doen we dit, wat is het doel van de reconstructie? Per
doelgroep wordt dit verder uitgewerkt door de volgende vraag te beantwoorden: wat
betekent de reconstructie voor deze specifieke doelgroep (als boer,
natuurbeschermer)? Het antwoord op deze laatste vraag is door de communicatiedeskundige beantwoord.
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4.3.2

Feitelijk verloop van de communicatie

Bijeenkomsten van de reconstructiecommissie
De Reconstructiegroep Nederweert is 26 januari 1999 voor het eerst bij elkaar
gekomen. Op deze eerste bijeenkomst van de reconstructiegroep is het conceptprojectvoorstel besproken. De verschillende partijen geven aan wat zij hopen te
bereiken. Eerst wordt de huidige situatie beschreven met een voorzet door de
projectleiding (gemeente Nederweert) met mogelijkheid om te reageren door de
anderen. Aangegeven wordt dat het stuk zal worden aangepast. Vervolgens wordt
een presentatie van de meest gewenste ontwikkeling gegeven op basis van informatie
uit individuele gesprekken met mogelijkheid om te reageren door de anderen. Het
stuk wordt op hoofdlijnen vastgesteld. Er wordt een open ronde gehouden: een
eerste inventarisatie van mogelijke maatregelen. Er blijkt een tekort aan informatie
over de toekomstperspectieven van individuele agrarische bedrijven. Er wordt
besloten om een enquête te houden. Over de samenstelling van de projectgroep blijkt
iedereen tevreden te zijn.
Op de tweede bijeenkomst van de reconstructiegroep op 24 februari 1999 staat de door
DLG voorbereide zonering centraal. De reconstructiegroep gaat in hoofdlijnen
accoord. Er vindt een terugkoppeling plaats van de aangepaste versie naar de
beschrijving van de huidige situatie. Nog niet alle opmerkingen zijn verwerkt. Naast
de visie ‘meest gewenste ontwikkeling reconstructiegroep’ is er een visie ontwikkeld
door een ambtelijke werkgroep waarvan het ambitieniveau hoger ligt. Het is de
bedoeling dat deze twee stukken samengevoegd worden tot één product, hieraan zal
worden gewerkt in themagroepen: natuur en landschap, toerisme en recreatie,
invulling agrarisch vestigingsgebied, leveren van maatwerk, water en riolering,
vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, verbreding landbouw, rundveehouderij
ingevuld met leden van de reconstructiegroep, medewerkers van de diverse
overheden en diverse externe deskundigen. Per themagroep wordt een secretaris van
DLG aangesteld. Zij komen gedurende twee dagdelen bij elkaar om een aantal
maatregelen verder uit te werken (aanzet maatregelen is al opgesteld door de
reconstructiegroep), via het volgende format: beschrijving van de maatregel, per
maatregel doel en effect (meetbaar) beschrijven, kostenraming, aanwijzen van een
trekker, aangeven van betrokken partijen. De betrokkenen stemmen in met de
gekozen werkwijze. Er komen aanvullingen bij de beschrijving van de gewenste
situatie: de visie van de reconstructiegroep. De enquête heeft goede respons
opgeleverd. Bij de bespreking van het communicatieplan wordt de kennisachterstand
erkend, de milieufederatie is een belangrijke doelgroep die er nog niet bijstaat.
Op de derde bijeenkomst van de reconstructiegroep op 7 april 1999 vindt
terugkoppeling plaats van de resultaten van de themagroepen (per thema plenair): er
wordt ingestemd met de voorgestelde maatregelen.Andere onderwerpen die ter
sprake komen, zijn: grondbalans en organisatie voor de uitvoering van de pilot: het
laatste zal nog nader worden besproken, overleg met de achterbannen is gewenst.
Op de vierde bijeenkomst van de reconstructiegroep op 20 mei 1999 wordt opgemerkt
dat de discussie die is gevoerd in de themagroep Natuur en Landschap niet terug is te
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vinden in de maatregelen. Er zijn workshops georganiseerd, één over scenario's en
één over de nadere uitwerking van het agrarisch vestigingsbeleid. Ook is er overleg
geweest met verschillende doelgroepen over de eerste aanzet tot een
reconstructieplan. In deze bijeenkomst wordt er gediscussieerd over de hoofdlijnen
van het plan. Uit de discussie over bestaande regels en kaders blijkt de beleidsruimte
onvoldoende duidelijk te zijn. Met name (over of binnen) de agrarische sector is er
veel discussie.
Op de vijfde bijeenkomst van de reconstructiegroep op 31 mei 1999 wordt de eerste
aanzet van het reconstructieplan in verschillende gremia besproken. Hier is sprake
van terugkoppeling met achterbannen: bestuurlijk platform en een bijeenkomst voor
agrariërs (15 aanwezig) en een bijeenkomst over de beïnvloedingszone van natuur. Er
zijn discussie over het raamwerk en de streefbeelden.
Op de zesde bijeenkomst van de reconstructiegroep in de zomer van 1999 zijn er
voorbesprekingen geweest over de tekst van het ontwerp reconstructieplan, tijdens
deze bijeenkomst vindt terugkoppeling plaats. Er is discussie over de eerste aanzet
tot een reconstructieplan en discussie over de organisatiestructuur (van de
uitvoering). De reconstructiecommissie gaat accoord. Er wordt geen projectteam
voor natuur opgericht en er heeft ook geen natuurlid in de uitvoeringscommissie
zitting.
Ook het laatste ontwerp-reconstructieplan zal nog in de reconstructiecommissie
worden besproken.
Communicatiemiddelen voor primair extern: bewoners in het pilotgebied
De externe communicatie gebeurt via een nieuwsbrief of een informatiekrant en de
lokale media, omdat de doelgroep zo groot en divers is. In hoeverre dit een
belemmering vormt voor communicatie op maat is niet duidelijk. Daarnaast is er een
informatiepunt bij de gemeente ingesteld. Ook is er tweemaal een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden, die het karakter had van informatieoverdracht
en discussie.
Communicatiemiddelen voor secundair extern: agrariërs en andere direct
belanghebbenden
Een aantal mensen uit deze doelgroep is zeer direct bij het project betrokken via de
reconstructiegroep. Er wordt van uitgegaan dat hun mening de gangbare mening is
van de achterban. De leden van de reconstructiegroep (contactpersonen) zouden een
grote rol spelen bij de draagvlakontwikkeling via het plan. Zij moeten daarom
continu hun achterban informeren over de ontwikkelingen en hun ideeën toetsen aan
de mening van de achterban. Daarnaast is er een vaste kolom in de plaatselijke krant
opgenomen, en worden agrariërs en andere direct belanghebbenden evenals de
burgers via informatie in regionale bladen, vakbladen en een gemeentepagina op de
hoogte gehouden.
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Communicatiemiddelen voor primair intern: reconstructiegroep en achterban
Er worden gesprekken gehouden met vertegenwoordigers van verschillende groepen
uit het gebied. Uit deze gesprekken worden concrete opdrachten afgeleid die het
projectteam van DLG verder uitwerkt, oplossingen worden onderzocht op
bruikbaarheid. Maandelijks zijn er bijeenkomsten van de reconstructiegroep: waarbij
het gaat om het accorderen, aanvullen en/of aanpassen van onderdelen van het
reconstructieplan. Naast deze vergaderingen wordt er ook met de diverse
vertegenwoordigers en hun achterban apart gesproken over specifieke onderdelen
van het reconstructieplan, bijvoorbeeld met vertegenwoordigers van de landbouw
over de mogelijke oplossingen van de ontwikkelingsproblemen van een aantal
bedrijven. Het inventariseren van knelpunten, wensen en het oplossen van
problemen is een belangrijk onderdeel. Het gaat om het verkrijgen van informatie
over wat de doelgroep wel en niet wil, vindt, denkt en wenst.
Communicatiemiddelen voor secundair intern: rijk en provincie en eventuele
andere organisaties
De vraag die centraal staat in de communicatie met deze doelgroepen is of de
Reconstructiewet werkt en wat deze voor een gebied kan betekenen. Is dit project
een voorbeeld voor de andere reconstructiegemeenten? Het resultaat van het
pilotproject is het antwoord op deze vraag. Tussentijds wordt het project nauwkeurig
gevolgd. Ook wordt er onderzocht of bestaande instrumenten toereikend zijn voor
de uitvoering van het project. De bestuurlijke regiegroep wordt hierover tussentijds
geïnformeerd.

4.3.3 Evaluatie
De communicatie met de bewoners in het pilotgebied is als eenzijdige communicatie aan te
merken. De interne projectorganisatie is gesloten bezien vanuit de ogen van de
burgers. De burgers krijgen voorlichting vanuit de projectorganisatie en krijgen via
bijeenkomsten de gelegenheid tot inspraak, waarbij wel de kanttekening moet worden
gemaakt dat dit reactief van karakter is en niet open en interactief. Communicatie
naar de burgers wordt ingezet als sluitstuk van delen van het beleidsproces en niet als
startblok voor delen van het beleidsproces.
De communicatie met agrariërs en andere direct belanghebbenden is als interactieve
communicatie aan te merken: de communicatie is gericht op onderhandeling met de
vertegenwoordigers van doelgroepen. Er is echter sprake van getrapte
vertegenwoordiging. De communicatie met de achterban is verder te typeren als
eenzijdige communicatie: informatie-overdracht, waarbij de betrokkenen niet direct
interactief hun mening kunnen uiten, maar alleen via hun vertegenwoordigers.
Binnen de reconstructiecommissie lijkt er sprake van een open interactieve communicatie
tussen de vertegenwoordigers van de doelgroepen. Een procesevaluatie van Bas
Clabbers (LNV-Zuid) en van José van Aaken (provincie Limburg) over de relaties
tussen onderdelen van de projectorganisatie geeft een kritisch beeld te zien.
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Rollen en verantwoordelijkheden
• De verhoudingen, rollen en verantwoordelijkheden tussen de verschillende
onderdelen van de projectorganisatie waren aanvankelijk niet duidelijk. Zij
werden wel duidelijker gaande het proces. De rolverdeling over het
projectleiderschap tussen de provincie, de gemeente en DLG was onduidelijk.
Hier bestonden geen heldere afspraken over. In de praktijk hield de provincie
zich met name met de procesbegeleiding bezig, bracht de gemeente
gebiedskennis in leverde DLG ondersteuning en werkte informatie uit.
• De voorzitter van de groep is een burgemeester die een inhoudelijk stempel drukt
op sommige vergaderingen. De burgemeester had soms moeite om louter een
procesbegeleider te zijn.
• De provinciale ambtenaren drukken een te groot stempel op de discussies.
• De legitimiteit van de reconstructiecommissie wordt ter discussie gesteld: er
wordt afgevraagd waarom er eigenlijk een reconstructiegroep is, omdat deze niet
de leiding heeft over wat er in het reconstructieplan komt te staan zoals was
toegezegd. Er is sprake van een spanningsveld tussen de onduidelijkheid over
mate van invloed en de participatiebereidheid.
• Er is gewerkt met themagroepen. De themagroepen zijn als zinvol ervaren. Er is
echter een te geringe terugkoppeling. Daarnaast brengen de themagroepen
belemmeringen voor de integraliteit met zich mee (themagroepen zijn namelijk
sectoraal georganiseerd). Het werken in themagroepen zou volgens de
medewerkers van DLG eerder hebben kunnen plaatsvinden.
• De rolverdeling binnen de provincie kan beter. Verschillende personen waren
verantwoordelijk voor procesbegeleiding en inhoudelijke inbreng, dit werkt goed.
Echter de procesbegeleiding was opgeknipt, een dubbelfunctie in zowel de
bestuurlijke regiegroep als de reconstructiecie was handiger geweest, ook bestond
er verwarring wie nu procestrekker is.
• De invulling van de rol van de gemeente kan beter. Nu werd een projectleider
met te weinig ervaring aangesteld.
• De bestuurlijke regiegroep en reconstructiegroep hadden beter bij elkaar gezet
kunnen worden.
• Er was sprake van een onevenwichtige samenstelling van de reconstructiegroep:
sommige organisaties sturen een technisch ambtenaar anderen een bestuurder.
Mandaat en inzicht in de eigen organisatie is van belang.
• Het is van belang om als trekker vanuit de provincie voeling met de provincie te
houden.
• De ambtelijke ondersteuningsgroep is vrij bepalend geweest, waarbij de
bestuurlijke regiegroep als stuurgroep fungeerde en de reconstructiegroep als
klankbordgroep; meningen zijn overigens verdeeld over de mate van sturing door
de ambtelijke ondersteuningsgroep (spanning tussen beleidsambities en
draagvlak). De reconstructiecommissie voelde zich te weinig serieus genomen,
hun inbreng werd te weinig teruggevonden in het reconstructieplan, met name
door de agrariërs. Deze lijken echter ook hoge verwachtingen te hebben ten
aanzien van de beleidsruimte, terwijl wel duidelijk is aangegeven dat wettelijke
kaders niet ter discussie staan.
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•

Er was te weinig direct contact tussen de verschillende onderdelen van de
projectorganisatie.

Rol van DLG
• De invloed van DLG op het reconstructieplan wordt als groot ervaren. Het blijkt
ook dat mensen niet goed op de hoogte zijn van de wettelijke randvoorwaarden
waarbinnen gewerkt kan worden. Het wordt dan als vervelend ervaren als DLG
hier achteraf op wijst. Vooraf is hier kennelijk niets over gezegd of er wordt
gewoon geprobeerd om de beleidsruimte op te rekken? Anderzijds zou
technische kennis naast ervaringskennis onvoldoende worden benut. Er is een
spanning tussen de inbreng van de experts van DLG enerzijds en de leden van de
reconstructiegroep anderzijds.
• DLG had geen directe contacten met reconstructiegroep. Het contact verliep via
een ambtelijke ondersteuningsgroep. DLG wil zich meer profileren als
onafhankelijke deskundige.
• Discussies in reconstructiegroep hebben veel weg van inspraak. De ambtelijke
ondersteuningsgroep bepaalt de agenda en er wordt gereageerd op de stukken die
zijn voorbereid door DLG.
• Over de invulling van de rol van DLG kan opgemerkt worden dat de pilot een
veranderingsproces bij DLG vergde. Dit leidde tot ongewenste vertragingen,
terwijl intern zo’n veranderingsproces natuurlijk tijd kost.
Aard van de communicatie
• Het abstractieniveau van het Reconstructieplan is met name voor achterbannen
te hoog. De rol van de provincie zou te groot geweest zijn: onder andere de kaart
met maatregelen zou zonder overleg met de reconstructiecommissie gewijzigd
zijn. De achterban van de landbouw heeft problemen met het gevraagde
abstractieniveau en is vooral geïnteresseerd in wat er concreet gaat gebeuren. De
landbouw ziet de eigen ideeën te weinig terug komen (20/05/99) en vindt ook
dat er te weinig aandacht is voor problemen van individuen.
• Er zou te weinig en te laat interactief zijn gewerkt en een te geringe aandacht zijn
geweest voor het proces.
• In een projectgroep waarin mensen zitting hebben uit verschillende organisaties
kan het aanvankelijk moeilijker zijn om elkaar aan te spreken. Samenwerking
heeft tijd nodig terwijl de pilot onder hoge tijdsdruk moest worden uitgevoerd.
• Een enquête onder agrariërs heeft de verwachting gewekt dat in het
reconstructieplan tegemoet gekomen zou worden aan de individuele eisen van de
agrariërs, terwijl dit niet mogelijk was. De enquête heeft daarom eerder afbreuk
gedaan dan bijgedragen aan het draagvlak onder agrariërs.

4.4
•
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Vergelijking tussen pilots Reconstructie Gemert-Bakel en
Nederweert
De Reconstructieplannen moesten in beide pilots in een te korte tijd worden
opgesteld. Dit vloeit voort uit de Reconstructiewet. Hierdoor was er eigenlijk
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geen tijd voor een goede probleemanalyse, terwijl een goede probleemanalyse nu
juist een belangrijke eerste fase voor interactieve beleidsvorming is.
In beide casus was er veel onduidelijkheid over de beleidsruimte. Dit blijkt
negatief uit te werken voor de interactieve beleidsvorming. Overigens kan
afgevraagd worden of interactieve beleidsvorming wel geschikt is voor de
Reconstructie. Als de doelen zo strak en ambitieus zijn geformuleerd, waarom
zou men dan nog met de streek moeten praten? Is het dan niet beter om een
regeling te maken voor hen die echt moeten wijken?
De hamvraag bij beide pilots is: hoe er interactief moet naar buiten worden
getreden? Hierbij doet zich het volgende dilemma voor: enerzijds wordt er in de
pilots voor gekozen om de streek slechts marginaal te betrekken om geen
onnodige onrust te veroorzaken; anderzijds beseft men bij het opstellen van de
Reconstructieplannen dat het om ingrijpende plannen gaat die draagvlak vereisen
en waarmee de streek niet overvallen kan worden als alles al vast ligt. Dit
dilemma heeft er na de pilots voor gezorgd dat men met gemengde gevoelens
terugkijkt op de timing en de intensiviteit van de communicatie: sommigen zijn
van mening dat in een te vroeg stadium met te veel mensen is gecommuniceerd,
anderen zijn van mening dat in een te laat stadium is gecommuniceerd met hen
die het Reconstructieplan aangaan.
De communicatieplannen zijn niet interactief tot stand gekomen, maar zijn
opgesteld door communicatiedeskundigen.
In beide casus is gebruik gemaakt van enquêtes. Enquêtes vormen op zich een
goed beleidsinstrument om op de hoogte te raken van de beeldvorming,
meningen en wensen van degene waarop het beleid is gericht. Toch is het een
communicatiemiddel dat onder de eenzijdige communicatie valt te plaatsen, met
die positieve kanttekening dat de aanbieders van beleid (beleidsmakers) zich laten
inspireren door degenen die het beleid ondergaan. Een aantal beleidsmakers
hoopt namelijk aan de enquêtegegevens legitimiteit voor hun handelen te kunnen
ontlenen. Zij interpreteren de enquêtegegevens op hun manier en zo gaan die
enquêtegegevens een geheel eigen leven leiden. Bij enquêtes is, in de tijd bezien,
dus sprake van eenzijdige reactieve interactie: beleidsmakers stellen alleen die
vragen waarop zij antwoord willen hebben, degenen die het beleid dienen te
ondergaan en die worden geënquêteerd, reageren op de vragen en de
beleidsmakers gebruiken de reacties van de geënquêteerden weer op hun manier.
Enquêtes kunnen als communicatiemiddel dus geenszins de plaats innemen van
instrumenten die direct op interactie zijn gericht, al wordt die indruk wel vaak ten
onrechte gewekt!
Het werken met reconstructiecommissies kan niet echt als interactieve
beleidsvorming worden opgevat: ambtenaren en enkele vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties maken een reconstructieplan en leggen dit
vervolgens voor aan de streek. Eigenlijk is constant sprake van passief draagvlak
verwerven: acceptatie verwerven voor het reconstructieplan dat is opgesteld door
een beperkte groep beleidsmakers.
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Conclusies

1. De theorie in de communicatieve wetenschappen en de bestuurskunde leidt tot
de stelling dat interactieve communicatie van beleid de toekomst heeft. In de
praktijk van de reconstructie is er anders dan communicatie-doelstellingen doen
vermoeden slechts in beperkte mate sprake van interactieve communicatie:
§ Interactieve communicatie vindt plaats tussen bestuurders en ambtenaren van
het nationale en provinciale niveau en de voormannen van maatschappelijke
sectoren en op het niveau van de pilots.
§ De communicatie binnen deze gremia is echter weinig transparant.
§ Doordat binnen de pilots binnen zeer korte tijd reconstructieplannen moeten
worden gefabriceerd is er weinig tijd voor een gemeenschappelijke probleemanalyse. Het planproces wordt gedomineerd door de ambitieuze doelen die
op nationaal niveau zijn geformuleerd en de grote rol van experts in de
uitwerking van de plannen.
§ Er is spanning tussen de strakke formulering van doelen van de reconstructie
en het hoge ambitieniveau ervan en de wens om met de streek te praten. Men
kan zich afvragen of het dan niet beter is om een regeling te maken voor hen
die echt moeten wijken?
§ Informatie stroomt vooral van hoog naar laag: communicatie is het sluitstuk
van de besluitvorming binnen de netwerken op het hoogste niveau en het
niveau van de pilots. Eerste generatie communicatieve instrumenten als
nieuwsbrieven en voorlichtingsbijeenkomsten worden ingezet om derden,
onder andere achterbannen, maar ook de lokale bevolking te informeren over
datgene wat er binnen de genoemde gremia besloten is.
§ Er wordt met behulp van enquêtes weliswaar enige informatie vergaard over
het individuele niveau, maar het is onduidelijk wat er met deze informatie
gedaan is. Er is dus niet echt sprake van een één op één benadering (individueel ralatiemanagement).
§ Communicatie wordt meer gezien als informeren dan als onderhandelen en
als sturingsinstrument. Voor dit informeren wordt een strategie uitgewerkt in
de communicatieplannen, voor de onderhandeling en sturing ontbreekt een
strategie nagenoeg.
2. Enerzijds is de periode voorafgaand aan de definitieve formele besluitvorming
over de reconstructie geschikt voor interactieve planvorming omdat er voor
betrokkenen nog iets te winnen valt en het bevoegd gezag nu nog volop in de
gelegenheid is om het beleid bij te stellen. Samen met de streek werken aan een
gemeenschappelijke probleemdefinitie vergroot immers de kans op gedragen
oplossingen die straks worden voorgesteld in het beleid. Anderzijds leidt het feit
dat de Reconstructiewet nog niet is vastgesteld tot onduidelijkheid over de
beleidsruimte. Bovendien is het beleidstraject nog erg onzeker. Dit laatste blijkt
zowel remmend te werken op de bereidheid van beleidsmakers om interactieve
communicatie instrumenten in te zetten als op de participatiebereidheid van
maatschappelijke actoren.
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3. De participatiebereidheid van individuele ondernemers wordt belemmerd door
het hoge abstractieniveau van de plannen.
4. De aard van de professionalisering en taakstelling van de communicatiemedewerkers en de bestuurlijke cultuur beïnvloedt in hoge mate de ruimte
voor de inzet van interactieve communicatie-instrumenten (zie hoofdstuk 3).
De beperkte inzet van interactieve communicatie is een gemiste kans. Het succes van
de reconstructie zal immers afhankelijk zijn van het handelen van een groep van
actoren die zeer divers is samengesteld, tamelijk gesloten is en in afnemende mate is
georganiseerd. Bovendien wordt deze groep van mensen geconfronteerd met sterk
wisselde regelgeving, waardoor zich een proces van afkeren van de overheid kan
voltrekken. Sturing van deze groep van actoren, vraagt inzicht in de heersende
waarden en normen. In een Marketing Management Systeem zijn dergelijke opinies
en veranderingen daarin goed te monitoren. Deze techniek afkomstig uit de
commerciële marketing, kan een sturing op maat via interactieve communicatie met
het individuele niveau ondersteunen.
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