
Deel  2 :  Second Opinion

Op verzoek van de Raad uitgebracht door een commissie met de volgende samen-

stelling:

• prof.dr. J.Th.A. Bressers, verbonden aan de Universiteit van Twente, Faculteit

der Bestuurskunde. Beleidsstudies, in het bijzonder milieubeleid

• mr. L.A. Geelhoed, Secretaris-generaal van het ministerie van Algemene

Zaken

• dr. J.A. van Kemenade, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-

Holland, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO)

• prof.dr. A.M.J. Kreukels, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, Faculteit

Ruimtelijke Wetenschappen, vakgroep Geografie en Planologie, planologie

• mr. B.M.J. Pauw van Pauw & Van Spaendonck, adviseurs Public Affairs -

Public Relations

Deze Second Opinion is uitgebracht op  mei .





1 . Inle iding

Bij brief van  april  heeft de Algemeen Secretaris van uw Raad ons

gevraagd een second opinion te geven op het concept-evaluatieverslag van zijn taak-

vervulling.

In het bijzonder vroeg de Raad ons aandacht te besteden aan de reflectie op de

opdracht en aan de observatie ten aanzien van de doorwerking van de adviezen. Wij

hebben deze vraagstelling ruim opgevat in de zin dat wij ook aandacht besteden aan

de relatie met de opdrachtgever en aan de aandachtspunten voor de komende raads-

periode.

2. De opdracht  van de Raad

Onder deze noemer komt een aantal aspecten van de advisering van de Raad

in de afgelopen periode aan de orde:

• de reikwijdte en integraliteit van de advisering;

• de plaats van de adviezen in de beleidscyclus;

• de horizon van de advisering (korte, middellange of lange termijn);

• de aard van de adviezen (innovatief of beleidsondersteunend).

2.1 De re ikwi jdte c .q.  integral i te i t  van de adviser ing

Wij zijn het er unaniem over eens dat de Raad moet blijven streven naar

adviezen waarin verschillende componenten van het VROM-beleid -volkshuisves-

ting, ruimtelijke ordening en milieu- in samenhang aan de orde komen. Daarbij gaat

het er niet alleen om de convergerende samenhangen in kaart te brengen, maar ook

om de mogelijke spanningen tussen deze drie componenten aan het licht te brengen.

Immers de eisen van een kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke ordening en die van

een ambitieus milieubeleid kunnen met elkaar sporen, zij hoeven dat niet te doen.

Ook nu blijkens de constatering van de Raad de belangstelling voor de interne

samenhangen binnen het departement van VROM verminderd is, blijft het leggen

van een accent daarop van groot belang, zowel voor de beleidsvorming als voor de

beleidsuitvoering.

In het concept evaluatieverslag wordt terecht aandacht besteed aan de doorwerking

van het beleid op andere beleidsterreinen -zoals het ruimtelijk economische beleid,

het verkeers- en vervoersbeleid, het natuurbeleid en het grote stedenbeleid- op de

ruimtelijke ordening, de volkshuisvestingsbehoeften en de milieukwaliteit. De uit-

drukkelijke aandacht voor deze “externe” samenhangen, waarover de VROM-raad

vanuit zijn perspectief zou kunnen adviseren, zou een niet te onderschatten stimu-

lans kunnen betekenen én voor de beleidsvorming binnen de totale rijksoverheid én

voor het thans nog te veel verkokerd gevoerde maatschappelijk discours. De brede

aandacht die adviezen “Sterk en mooi platteland” en “Mobiliteit met beleid” hebben

getrokken kan de Raad opvatten als een stimulans voor een wat excentrischer advise-

ring.

In een tweetal adviezen heeft de Raad aandacht besteed aan enkele consequenties van

de Europese dimensie op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling en het milieu-

beleid.

Het valt op dat beide rapporten vooral geschreven zijn vanuit het perspectief van de

op Europees niveau (mede-)handelende en sturende overheid. Aan de zgn. tweede

orde-effecten van de Europese integratie besteedt de Raad ons inziens nog te weinig





aandacht. De intensivering van het grensoverschrijdende goederen-, diensten- perso-

nen- en vestigingsverkeer, de geografische specialisatie met de daaraan verbonden

mobiliteitsgroei en de geleidelijke vorming van ruimtelijke ontwikkelingsassen zijn te

beschouwen als belangrijke secundaire effecten van het Europees integratieproces.

Deze effecten zijn in toenemende mate agendazettend voor het nationale ruimtelijke,

volkshuisvestings- en milieubeleid. Dat beleid moet meer en meer ook belangheb-

benden van elders bedienen.

In de traditionele “Neerlandocentrische” benadering van de beleidsvorming en -uit-

voering worden deze effecten nog onderbelicht, terwijl zij een steeds zwaardere

impact krijgen.

Zo beschouwd, kan de Raad het als een uitdaging zien de reikwijdte van zijn advise-

ring te verruimen, juist omdat het departement van VROM hier nog wat introvert

opereert.

2.2 De plaats  van de adviser ing in de bele idscyclus

Terecht wijst de Raad erop dat het ruimtelijke beleid, het volkshuisvestings-

beleid en het milieubeleid qua fase in de beleidscyclus niet synchroon lopen. Dat zou

ertoe leiden dat op het ene terrein -de ruimtelijke ordening- de advisering meer op

de beleidsvorming is gericht, terwijl op het andere terrein -het milieubeleid- de

beleidsuitvoering en het instrumentarium meer centraal staan. Voor het volkshuis-

vestingsbeleid, waar thans een herpositionering van de publieke verantwoordelijkhe-

den en doelstellingen aan de orde zijn, ligt een zeker accent op de voorfase van de

beleidsvorming: de verkennende analyse.

Voor de inhoud van de adviezen heeft dit tweeërlei consequenties: zij worden wat

ongelijksoortig en de “interne” integraliteit van de advisering aan het departement

wordt bemoeilijkt. Deze belemmeringen zijn naar onze indruk even zovele uitdagin-

gen: diepgaande veranderingen in het beleidsinstrumentarium impliceren meestal

ook een herpositionering van de betrokken overheden en zij werken door in de

inhoud van het beleid. Vergelijkbare observaties zijn te maken over de consequenties

van positieveranderingen van de overheid en die van grote inhoudelijke beleidswijzi-

gingen voor de andere -voorafgaande of volgende- fasen van de beleidscyclus.

“Staand beleid” in het ene beleidscompartiment van het departement kan geen rustig

bezit zijn, wanneer het in andere beleidscompartimenten sterk in beweging is: de

inhoudelijke samenhangen kunnen ook bij faseverschillen in de beleidscyclus wel

terdege aan de orde komen, ook al verkiest de opdrachtgever die te negeren.

2.3 De hor izon van de adviser ing

De keuze van de Raad om zich in zijn advisering te richten op de middellan-

ge termijn wordt door ons gedeeld. Daarvoor zijn drie argumenten:

• de relatie met de actuele politieke en maatschappelijke discussie 

blijft zo in beeld.

Dit vordert de doorwerking van de adviezen;

• in alle fasen van de beleidscyclus is de tijdsruimte tussen de initiële besluit-

vorming en de formele vaststelling minstens één kabinetsperiode. Die perio-

de moet in de advisering worden overbrugd;





• voor perspectieven op lange termijn is het van essentieel belang dat zij aan-

knopen bij het beleid op middellange termijn, waarvan de contouren in de

regel al zichtbaar zijn. Zo niet, dan komen de geconstrueerde beelden voor

de lange termijn in de lucht te hangen. Vooral het ruimtelijke beleid is

kwetsbaar voor geconstrueerde vergezichten, die bij gebrek aan verbindingen

met actuele ontwikkelingen het risico lopen vergezichten te blijven.

Wij bevestigen de zienswijze van de Raad in zijn concept evaluatie hieromtrent.

2.4 De aard van de adviezen

In de eerste raadsperiode heeft de Raad profiel en aanzien gekregen door een

gelukkige combinatie van vernieuwende, van gevestigde denkbare patronen afwij-

kende adviezen en wat meer conventionele adviezen die conceptueel al gebaande

wegen volgen.

Voorbeelden van de eerste categorie zijn: “Instrumentarium ruimtelijke ordening,

inclusief grondbeleid” (een markant voorbeeld, omdat het illustreert dat ook “tech-

nische” instrumenteringsvragen zich voor een vernieuwende benadering lenen),

“Mobiliteit en beleid” en “Sterk en mooi platteland”.

Voorbeelden van de tweede categorie zijn: “Advies over het concept Europees

Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief” en “Corridors in balans”.

Wij raden de Raad aan om ook in de volgende raadsperiode regelmatig adviezen te

blijven leveren die zich kenmerken door een minder voor de hand liggende pro-

bleemstelling en beleidsanalyse. Daarmee vervult de Raad een belangrijke agendazet-

tende rol, ook al is de doorwerking ervan in het actuele beleid niet meteen zichtbaar.

3. De re lat ie  met  de opdrachtgever

Het signaal in de concept-evaluatie dat binnen het departement de behoefte

aan, dan wel de belangstelling voor een zo integraal mogelijke advisering verminderd

is, volstaat niet. Indien daarvoor zakelijke aanleidingen zijn, kan de Raad dat in zijn

adviezen, in het overleg over de adviesaanvragen en bij andere gelegenheden signale-

ren. Goede adviesaanvragen lokken gewoonlijk sterke adviezen uit. Een intensieve

dialoog tussen adviesaanvragen en adviseur dient daarom aan de formele aanvraag

vooraf te gaan. Zonodig zal de Raad met het departement in contact moeten treden

tijdens de voorbereiding van het advies. Niet zelden doen zich bij een nadere analyse

vragen voor, die bij de voorbereiding van de adviesaanvraag niet of onvoldoende zijn

onderkend.

Dat kan nader overleg vergen. De VROM-raad, die de afgelopen periode profiel en

gezag heeft gekregen, dient er ons inziens niet in te berusten dat de opdrachtgever

het betrekken van de Raad bij de beleidsvoorbereiding als een wat obligate verplich-

ting gaat beschouwen. Een intensieve interactie tussen de Raad en de politieke en

ambtelijke departementsleiding is een voorwaarde voor een optimale vervulling van

de wettelijke taak. Ontbreekt het daaraan, dan kan de Raad de hem door de wetgever

geboden ruimte benutten om problemen en thema’s waaraan de opdrachtgever

voorbijloopt eigener beweging aan te snijden. Angstvalligheid lost hier weinig op.

Het kan nuttig blijken om bij vergaderingen van de Raad een vaste vertegenwoordi-

ger van het departement van voldoende hoog niveau aanwezig te hebben. Een derge-

lijke vertegenwoordiger kan in tweeërlei opzicht nuttig zijn. Enerzijds kan hij de

Raad op de hoogte houden van de gedachtevorming op het departement. Anderzijds





kan hij zich tijdig de ideeën van de Raad eigen maken om zo de “landing” van de

adviezen binnen het departement voor te bereiden. Indien er duidelijkheid bestaat

over de - beperkte - status van de ambtelijke vertegenwoordiger en er voldoende

continuïteit in zijn/haar aanwezigheid is, lijken de risico’s van zo’n constructie

beperkt en de potentiële voordelen ervan aanzienlijk. 

4. De doorwerking van de adviezen

Bij het bepalen van de doorwerking van de adviezen moet ons inziens in het

oog worden gehouden dat de “constituency” van de Raad bepaald ruimer is dan het

departement van VROM en de instanties die betrokken zijn bij de Haagse besluitvor-

mingsprocessen. Het territoriaal gedecentraliseerde bestuur speelt, autonoom of in

medebewind handelend, een grote rol op de drie hoofdbeleidsgebieden waarover de

Raad adviseert.

Het is voor de effectiviteit en doorwerking van de adviezen van vitaal belang dat de

Raad zich én bij de voorbereiding én bij de nazorg van zijn adviezen explicieter richt

op de “andere” overheden - provincies, gemeenten, waterschappen - en maatschap-

pelijke organisaties. Daarmee worden twee effecten bereikt:

a. het draagvlak voor en de impact in het Haagse beleidscircuit kunnen zo wor-

den vergroot;

b. de belangstelling voor de adviezen en doorwerking ervan in het eigen beleid

van de decentrale overheden, waaraan het nu nog schort, zou zo kunnen

worden versterkt.

Een goede doorwerking van de adviezen vereist forumvorming. Idealiter

moet de vorming van het forum gelijk oplopen met de voorbereiding van het advise-

ren. Dat kan door het toezenden van de adviesaanvragen, het vragen van commen-

taar daarop, het beleggen van themabijeenkomsten, etc.

Het zo gevormde netwerk kan weer worden benut bij het uitbrengen van de advie-

zen: instanties, organisaties en personen die zich mede-eigenaar achten van het advi-

seren zijn het voertuig per excellence voor de doorwerking ervan.

Ook de “Haagse” constituency is breder dan het departement alleen. De adviezen

van de Raad blijken soms een uitdrukkelijke rol te spelen in de parlementaire

beraadslagingen. Die doorwerking kan nog meer reliëf krijgen als (vertegenwoordi-

gers van) de Raad regelmatig contact zou zoeken met de betrokken commissies uit

de Eerste en Tweede Kamer. Met opzet wordt hier het meervoud gebruikt: de reik-

wijdte van de activiteiten van de Raad is ruimer dan het aandachtsbereik van de

Vaste Commissie voor VROM.

Ook andere Kamercommissies zullen in voorkomende gevallen in aanmerking

komen. Daarmee ware bij de verspreiding van de adviezen eveneens rekening te hou-

den.

Een problematisch ‘bij-product’ van de op zichzelf wenselijke constituencyverbre-

ding is het toenemende externe beroep op leden van de Raad en medewerkers van

het secretariaat in de vorm van optredens in het onderwijs en bij openbare symposia

en andere bijeenkomsten.

Om die belasting - zij kan afbreuk doen aan de primaire functies van de Raad - te





beperken zou de Raad zich bij ieder advies moeten bezinnen over het geëigende

forum ter bevordering van de doorwerking.

Efficiëntie en effectiviteit gaan hier gewoonlijk samen.

5 . Ter  afronding:  het  perspect ief

De VROM-raad heeft de afgelopen periode onmiskenbaar een eigen gezicht

en een eigen positie gekregen.

De Raad wordt, met de Raad voor Verkeer en Waterstaat, erkend als een van de

“zware” adviesraden in het nieuwe stelsel.

Die erkenning berust mede op het multidisciplinaire karakter van zijn adviezen. In

het geven van meerwaarde aan multidisciplinariteit is de Raad zonder meer geslaagd.

Zij berust ook op het vernieuwende in de probleemanalyse van verschillende advie-

zen. Tenslotte ondervindt het streven naar een brede, meer integrale benadering

erkenning.

Het zijn deze elementen die het gezicht van de Raad profiel hebben gegeven. Als bij-

zondere kenmerken verdienen zij in de komende periode te worden aangezet.

Een Raad die wordt opgemerkt, bestaat.


