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Nederlandse samenvatting 

 

Strijden om betekenis in de Nederlandse infrastructurele sector  

Een interpretatieve analyse van bestuurlijke praktijken van besluitvorming over 

infrastructurele ontwikkelingen in Nederland 

 

Introductie 

Zowel professionals als politici beweren regelmatig dat besluitvormingsprocessen over 

complexe en grote infrastructurele ontwikkelingen in Nederland te veel tijd kosten en 

vaak resulteren in suboptimale resultaten. Dit leidt tot maatschappelijke kosten die 

verband houden met vertraagde realisatie van projecten. Daarnaast kosten 

besluitvormingsprocessen zelf ook veel geld gezien het grote aantal onderzoekers, 

consultants, beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij deze processen. Meerdere 

onderzoeksrapporten over deze situatie (Elverding et al., 2008; KST81440, 2004) geven 

het beeld dat vooral tijdens fases waarin bestuurders zoals ministers, provinciale 

gedeputeerden en wethouders de hoofdrol spelen ook de fases zijn waarin de geplande 

kosten van infrastructurele ontwikkeling het hevigst stijgen. Hierdoor leeft er binnen de 

infrastructurele wereld het idee dat de gebruikelijke praktijken van besluitvorming van 

deze bestuurders als inadequaat en soms als hinderlijk en frustrerend voor het proces van 

besluitvorming worden beschouwd (Bordewijk & De Vries, 2009; Hendriks & Toonen, 

1998). De wijze van besluitvorming van deze actoren wordt gezien als wispelturig, 

inconsistent en te veel gefocust op het zoeken naar consensus tussen alle bestuurders die 

bij deze omvangrijke besluitvormingsprocessen betrokken zijn. 

 Binnen de wereld van infrastructurele ontwikkeling klinkt een roep om 

verandering van de praktijk van besluitvorming van bestuurders, al wordt aan de andere 

kant ook tegelijkertijd gesteld dat deze bestuurlijke praktijken niet goed begrepen worden 

door professionals en ook nog niet voldoende academische aandacht hebben gekregen. 

Waarom gedragen deze wethouders, gedeputeerden en ministers zich eigenlijk zoals ze 

zich gedragen tijdens besluitvormingsprocessen? De ervaring van besluiteloosheid en de 

onwil om ‘de rug recht te houden’ als een besluit eenmaal genomen is, zijn slechts 

aspecten van een diep gewortelde en verfijnde besluitvormingspraktijk van bestuurders. 

Het is de bedoeling van deze dissertatie om een grondig begrip van deze bestuurlijke 

praktijken te verwerven om op deze wijze dit onbegrepen en verwonderende fenomeen 

binnen besluitvorming begrijpelijker te maken. Het minder perplex maken van 

ogenschijnlijk verwonderende praktijken vraagt om de toepassing van een zogenaamde 

abductieve onderzoeksstrategie – in tegenstelling tot een deductieve of inductieve 

strategie. Abductief onderzoek kan alleen plaatsvinden als de onderzoeker zich probeert 

te distantiëren van de basisassumpties die sturend zijn binnen de meer gebruikelijke 

onderzoeksperspectieven op besluitvorming. Volgens gedistingeerde onderzoekers zoals 

March (1994), Allison & Zelicow (1997) en Stone (1997) gaan zowel professionals als 

wetenschappers er normaal gesproken vanuit dat besluiten worden genomen door 

rationale actoren die streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijk 

besluitvormingsproces. Dit proefschrift toont aan dat deze basisassumptie niet zonder 
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meer van toepassing is voor alle betrokkenen bij een besluitvormingsproces. Het doel van 

dit abductieve onderzoek (Schwartz-Shea & Yanow, 2012) is de ontwikkeling van een 

alternatief perspectief of een alternatieve lens waarmee bestuurlijke 

besluitvormingspraktijken beter kunnen worden begrepen. 

Theoretische onderbouwing 

Het theoretische fundament voor deze alternatieve blik op besluitvorming is gebaseerd op 

onderzoek binnen de disciplines van bestuurskunde, interpretatieve beleidsstudies en 

planologie en organisatiewetenschappen. Vooral literatuur die zich richt op de 

complexiteit van publieke besluitvorming en planning vormt een inspiratie voor dit 

proefschrift. Toch is het zo dat, hoewel de complexe aard van besluitvorming niet wordt 

ontkend, de nadruk vooral ligt op de ambiguïteit van publieke besluitvorming. March 

(1994) legt het verschil tussen complexiteit en ambiguïteit op een heel duidelijke manier 

uit: terwijl onderzoek naar complexiteit ervan uitgaat dat er een kenbare, puur 

fundamentele realiteit verborgen ligt achter complicerende structuren en processen, gaat 

onderzoek naar ambiguïteit ervan uit dat de werkelijkheid niet wordt ‘ontdekt’ maar wordt 

gecreëerd door sociale constructie. Dit houdt in dat – zelfs als er een fundamentele 

werkelijkheid zou zijn – verschillende mensen altijd op verschillende manieren betekenis 

zullen geven aan deze werkelijkheid, vanuit hun eigen unieke interpretatiekader. In 

essentie betekent de focus op ambiguïteit tijdens besluitvorming dus een focus op de 

betekenis van het onderwerp van besluitvorming. Over die betekenis wordt onderhandeld 

door actoren die dit onderwerp op verschillende manier begrijpen.  

 In zekere zin kan bestuurlijke besluitvorming dus worden beschouwd als een vorm 

van betekenisgeving: besluitvorming gaat over het creëren van een raamwerk of kader dat 

bepaalt hoe gebeurtenissen en fenomenen in de werkelijkheid worden begrepen. Hierdoor 

komt er automatisch een nieuwe vraag naar voren: als besluitvormers allemaal een 

onderwerp op een andere manier begrijpen en ervaren, hoe is het dan mogelijk dat ze een 

gezamenlijk begrip ontwikkelen dat nodig is om een legitieme beslissing te kunnen 

nemen? Er worden twee tradities onderkend die verschillen in hun perspectief op de 

manier waarop mensen hun realiteit construeren door sociale interactie. Volgens 

onderzoekers die het gedachtegoed van Habermas volgen is het zo dat mensen vrijelijk 

met elkaar overleggen en op basis van argumenten elkaar proberen te overtuigen: de 

kracht van hun argument bepaalt dan de invloed op de gezamenlijke betekenis die wordt 

geconstrueerd. Onderzoekers die de Foucauldiaanse traditie aanhangen gaan ervan uit dat 

de impact van iemands visie op de onderhandelde gedeelde betekenis niet wordt bepaald 

door de kracht van die visie maar door de macht van degene die die visie uitspreekt. De 

twee tradities hebben dus een verschillend idee over macht in relatie tot besluitvorming. 

In de traditie van Habermas wordt macht beschouwd als negatief en verstorend tijdens de 

onderhandeling over gedeelde betekenis op basis van redelijk overleg. Binnen de 

Foucauldiaanse traditie wordt macht juist gezien als scheppende kracht die een 

gezamenlijke werkelijkheid creëert: in plaats van het adagium ‘kennis is macht’ geldt het 

adagium ‘macht maakt kennis’ (Flyvbjerg, 1998). Voor deze onderzoekers is macht 

cruciaal tijdens de onderhandeling van betekenis door bestuurders die het onderwerp van 

besluitvorming allemaal anders begrijpen en ervaren.  

Dit proefschrift is geïnspireerd door de Foucauldiaanse traditie wat inhoudt dat 

wethouders, gedeputeerden en ministers worden gezien als actoren die hun praktijken 

baseren op politieke redenatie. Zij maken geen deel uit van het zogenaamde ‘project van 
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de rationaliteit’, wat inhoudt dat ze niet per se streven naar de meest efficiënte of 

effectieve oplossingen – volgens rationalistische, calculerende maatstaven - tijdens 

besluitvormingsprocessen (Stone, 1997). Ze gebruiken besluitvormingsprocessen om 

betekenis te geven aan gebeurtenissen in de werkelijkheid. Hun politieke redenatie gaat in 

feite vooraf aan de rationele, berekenende praktijk van besluitvorming omdat de manier 

waarop een issue geframed wordt bepalend is voor de manier waarop er op rationele en 

calculerende wijze over een issue zal worden nagedacht. Betekenis zelf kan niet worden 

gemeten of berekend op basis van een rationele wetenschappelijke manier. Stone (1997) 

stelt dat politieke redenatie altijd gaat om een onderhandeling tussen bestuurders om 

betekenis te geven aan het onderwerp waar de besluitvorming over gaat: als een 

bestuurder die betekenis kan beïnvloeden, dan beïnvloedt hij of zij ook de loop en 

uitkomst van besluitvorming en hier zijn de bestuurders zich goed van bewust. 

In essentie is deze dissertatie gebaseerd op het idee dat de werkelijkheid ambigue 

is, wat betekent dat besluitvormers allemaal op verschillende manier betekenis geven aan 

de werkelijkheid en dat het niet mogelijk is om op rationele wijze te meten of te bewijzen 

wiens visie nu de juiste is. Aangezien er meerdere bestuurders betrokken zijn bij complexe 

besluitvorming over infrastructuur, zullen zij met elkaar een onderhandeling over 

betekenis moeten aangaan. De alternatieve lens die zal worden ontwikkeld om de 

raadselachtige praktijken van bestuurlijke besluitvormingspraktijken beter te kunnen 

begrijpen zal op deze theoretische basis gebaseerd zijn. De uiteindelijke bijdrage van dit 

proefschrift is dus tweeledig: de ontwikkeling van meer kennis en begrip van bestuurlijke 

besluitvormingspraktijken binnen de infrastructurele sector en een conceptuele 

ontwikkeling door middel van het uitwerken van een lens om die betekenisvorming te 

kunnen analyseren. De volgende centrale onderzoeksvraag is leidend voor het onderzoek: 

 

Op welke wijze onderhandelen en creëren bestuurders met verschillende strategische 

agenda’s een gezamenlijke betekenis die het mogelijk maakt om gelegitimeerde 

besluiten te nemen over potentiele infrastructurele ontwikkelingen?  

Verhalen, framing en macht: leidende concepten voor een conceptuele lens 

Dit onderzoek is geïnspireerd door de zogenaamde narratieve wending binnen de sociale 

wetenschappen: verhalen zijn essentieel voor het scheppen van betekenis op basis van 

politieke redenatie in een ambigue wereld. Bestuurders opereren binnen een verhalende 

modus van begrip en niet binnen een logisch-wetenschappelijke modus van begrip. Die 

laatste modus gaat over het toepassen van universele wetten om bepaalde argumentatie te 

bewijzen door rationeel te meten en te testen door middel van logische relaties in de zin 

van ‘als x, dan y’. In plaats daarvan gaat de verhalende modus van begrip over het maken 

van betekenis door het verbinden van gebeurtenissen in de werkelijkheid door uit te gaan 

van menselijke intenties en acties (Bruner, 1990). Deze manieren van kennen lopen 

parallel aan elkaar maar raken elkaar niet: ze hebben hun eigen criteria van verificatie. 

Rationele argumenten moeten worden getest en moeten als ‘waar’ bewezen worden terwijl 

verhalen vooral geloofwaardig moeten zijn: ze worden niet getest maar worden 

beoordeeld op basis van hun overtuigingskracht en levensechtheid. Als mensen een 

bepaalde gebeurtenis in de werkelijkheid niet begrijpen, komt dat meestal niet omdat ze 

die gebeurtenis niet in de juiste categorie kunnen plaatsen of moeite hebben om een 

passende universele regel te vinden. Onbegrip komt vooral voort uit het onvermogen om 
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een verhaal te bedenken dat die gebeurtenis een betekenis geeft binnen een bepaalde 

context. 

 Verhalen zijn perfecte instrumenten voor het onderhandelen van een gedeelde 

betekenis van geplande infrastructurele ontwikkelingen. Het begrip politieke redenatie is 

sterk verbonden met deze narratieve manier van begrijpen: iedere bestuurder vertelt zijn 

of haar eigen verhaal dat de ervaring en het begrip van het onderwerp van besluitvorming 

weergeeft en gebruikt dat verhaal om de betekenis van besluitvorming te beïnvloeden. Er 

zijn twee redenen waarom verhalen zo geschikt zijn voor het creëren van betekenis. Ten 

eerste is plausibiliteit belangrijker dan accuraatheid: verhalen hoeven niet correct te zijn, 

zolang ze maar plausibel en overtuigend zijn. Ten tweede is het hierdoor mogelijk om 

meerdere afwijkende en soms ook botsende verhalen te vertellen over hetzelfde 

fenomeen in de werkelijkheid zonder te hoeven stellen dat het ene verhaal meer ‘waar’ is 

dan het andere verhaal. Deze aspecten van het vertellen van verhalen maken het mogelijk 

om een plot te bedenken dat verschillende elementen binnen besluitvorming op een 

bepaalde manier aan elkaar koppelt zodat er een bepaalde gewenste betekenis ontstaat. De 

meeste onderzoekers die zich bezig houden met story-telling zien het creëren van een plot 

als een manier om de best mogelijke verklaring voor een serie gebeurtenissen te 

vinden(Polkinghorne, 1987). Binnen een Foucauldiaanse traditie wordt het bedenken van 

een plot evenwel gezien als een vorm van strategische betekenisbepaling: in plaats van het 

zoeken naar het best passende plot kan dan worden gesteld dat de betekenis van die 

gebeurtenissen dan eigenlijk wordt ‘gekaapt’ door het plot dat de meeste invloed heeft 

tijdens de onderhandeling over betekenisgeving. Verhalen vertellen gaat dan niet om het 

begrijpen van de werkelijkheid maar om het bepalen van de betekenis van de 

werkelijkheid.  

Verhalende betekenis op basis van framing en macht 

Verhalen bieden een kader om de werkelijkheid te begrijpen en worden door bestuurders 

intentioneel en strategisch ingezet om de werkelijkheid op een manier te schetsen die 

overeenkomt met hun eigen agenda voor ontwikkeling. Dergelijke framing storiesworden 

niet verteld om andere bestuurders te overtuigen maar om de gedeelde betekenis van een 

ontwikkeling zoveel mogelijk te beïnvloeden. Sommige aspecten van een situatie worden 

benadrukt terwijl andere aspecten juist worden verzwegen met de bedoeling een plausibel 

beeld te schetsen om besluitvorming te sturen. Alle wethouders, gedeputeerden en 

ministers hebben hun eigen framing story te vertellen en binden op die manier de strijd om 

betekenis met elkaar aan (Kaplan, 2008). In onderhandeling vormen ze dan een 

gezamenlijk verhaal op basis van al die contrasterende verhalen. Om hun besluitvorming 

te legitimeren is een collectief handelingskader (Benford & Snow, 2000) in de vorm van 

een gedeelde betekenis – dus een gedeeld verhaal – nodig dat door alle bestuurders wordt 

geaccepteerd. Dit gezamenlijke verhaal is een compromis, waarbij wel beseft moet 

worden dat niet iedere verhalenverteller evenveel invloed heeft op het uiteindelijke 

verhaal. 

 Wanneer gedeelde betekenis is gebaseerd op een strijd tussen verschillende 

verhalen komt meteen de vraag op welke verhalen nu meer invloed hebben op de 

besluitvorming en welke juist minder. Het idee dat plausibiliteit belangrijker is dan 

accuraatheid binnen de narratieve modus van begrijpen is van belang om de dynamiek 

van betekenisvorming te kunnen volgen. Criteria zoals narrative credibility (Fisher, 1989) 

richten zich op de zo groot mogelijke ‘waarheid’ van een verhaal en zijn dus niet 
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bruikbaar binnen het bestuurlijk-politieke domein. In de context van politieke redenatie 

kunnen dubieuze verhalen toch een grote impact hebben zolang ze maar plausibel geacht 

worden. De invloed van een verhaal hangt veel meer af van de macht van de verteller dan 

van de intrinsieke kracht of geloofwaardigheid van dat verhaal (Czarniawska, 2004). 

Binnen infrastructurele besluitvorming geldt dat degene die de meeste macht kan 

ontwikkelen achter zijn of haar verhaal ook de grootste invloed heeft op de betekenis van 

een toekomstig project.  

In de context van onderhandeling van betekenis moet macht worden begrepen als 

potentia – de potentie om betekenisgeving te beïnvloeden – in plaats van potestas – de 

mogelijkheid om andere actoren te beheersen. Bestuurders proberen niet elkaar te 

overheersen maar proberen het gedeelde beeld van de werkelijkheid naar hun hand te 

zetten. De onderlinge machtsbalans die is gebaseerd op de relatieve machtsposities van 

besluitvormers bepaalt hun mogelijkheden om het gedeelde verhaal te beïnvloeden. Deze 

relatieve positie hangt af van de bronnen van macht die een bestuurder kan ontwikkelen 

en gebruiken. Het is echter moeilijk om te bepalen en laat staan om te meten waaruit die 

machtsbronnen nu eigenlijk bestaan: Binnen verschillende contexten nemen deze 

bronnen verschillende vormen aan (Hardy & Clegg, 1996; Pettigrew & McNulty, 1998). 

Bovendien is de machtsbalans tussen bestuurders instabiel en dynamisch omdat de 

relatieve macht van deze actoren kan veranderen tijdens de langlopende 

besluitvormingsprocessen. De tentatieve conceptuele lens waarmee de betekenisvorming 

binnen infrastructurele besluitvorming kan worden bekeken is gebaseerd op het idee dat 

bestuurders macht verwerven en gebruiken om de impact van hun framing stories te 

vergroten. Op die wijze proberen zij het gezamenlijke begrip van mogelijke 

infrastructurele ontwikkelingen te beïnvloeden. De lens wordt in dit proefschrift gebruikt 

om bestuurlijke besluitvormingspraktijken beter te begrijpen en daarnaast zal de lens ook 

worden verscherpt, wat ook bijdraagt aan de conceptuele ontwikkeling van de begrippen 

framing en macht.  

Methodologische verantwoording 

Deze interpretatieve studie is gebaseerd op abductieve logica waarbij niet wordt gezocht 

naar algemene wetmatigheden maar waarbij juist wordt geprobeerd om raadselachtige 

situaties in de werkelijkheid begrijpelijker te maken door hier op een andere manier naar 

te kijken (Alvesson & Skoldberg, 2009; Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Abductief 

onderzoek gaat om het vormen van lokale kennis die in dit geval inzicht kan bieden en 

mensen kan helpen om infrastructurele besluitvorming op een andere manier te bekijken. 

De onderzoeker zelf is in feite ook geïnspireerd door die alternatieve blik. Deze vorm van 

onderzoek past goed bij de begrippen ambiguïteit en de narratieve modus van begrip 

omdat verhalen ook abductive zijn: verhalen kunnen een gebeurtenis een bepaald plot 

geven om zo sturing te geven aan de betekenis die het publiek aan die gebeurtenis geeft. 

De inzichten van deze studie zijn vooral gebaseerd op de vele verhalen die de 

respondenten hebben verteld over besluitvormingsprocessen. Al die verhalen verschillen 

van elkaar en meestal zijn ze ook in conflict met elkaar. De onderzoeker moet dan die 

verhalen interpreteren en betekenis geven aan die grote verzameling verhalen na grondige 

interpretatieve analyse om zo een eigen omvattend verhaal te construeren dat de 

onderhandeling over betekenis inzichtelijk maakt. De onderzoeker is dus in feite ook een 

verhalenverteller die ook de lezer op een bepaalde manier wil laten kijken om zo de 

bestuurlijke praktijk van besluitvorming wat minder raadselachtig te maken.  
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Twee casusverhalen over concrete besluitvormingsprocessen zijn door de onderzoeker 

geconstrueerd. Het eerste verhaal gaat over de besluitvorming over Project Mainport 

Ontwikkeling Rotterdam (PMR) dat vooral gericht is op de uitbreiding van de 

Rotterdamse haven in de Noordzee. Het tweede verhaal gaat over het A1 Zone 

ontwikkelingsprogramma in het Oosten van Nederland waarin snelwegverbreding 

gekoppeld wordt aan ruimtelijke ontwikkeling. Bij beide besluitvormingsprocessen zijn 

veel bestuurders betrokken vanuit verschillende bestuurslagen, regio’s en departementen 

en ze vertellen allemaal hun eigen verhaal. De PMR casus is retrospectief wat inhoudt dat 

de bestuurders als respondent al kunnen reflecteren op het proces als geheel omdat 

besluitvorming al heeft plaatsgevonden. De A1 Zone casus is real-time  en was volop bezig 

toen de interviews werden gehouden. Deze twee aanpakken vullen elkaar aan omdat via 

retrospectie heel duidelijk de sleutelmomenten van betekenisvorming naar voren komen 

terwijl in de real-time casede chaos, ambiguïteit en pogingen tot betekenisgeving sterk 

worden weergegeven. 

Het houden van diepte-interviews in de vorm van open gesprekken was de 

belangrijkste manier om de verhalen van bestuurders te verzamelen. Participerende 

observatie en document analyse zijn ook toegepast maar altijd als aanvulling op de 

narratieven die tijdens interviews werden verteld. In beide casussen zijn er 45 diepte-

interviews gehouden die duurden van minstens een half uur tot soms wel drie uur: het 

gemiddelde interview duurde ongeveer anderhalf uur. Het doel van de open en diepe 

manier van interviewen was om respondenten te bewegen om verhalen te vertellen in 

plaats van een rationeel en ‘feitelijk’ verslag van de besluitvorming te geven. Wat is nu het 

echte verhaal over de besluitvorming in plaats van het genuanceerde, formele en 

procedurele verhaal? Bestuurders vonden het geen probleem om verhalen te vertellen en 

dat sluit ook aan bij de politieke redenatie die van hen wordt verwacht. Alle interviews 

zijn getranscribeerd en met behulp van kwalitatieve analyseprogramma’s op 

interpretatieve wijze grondig geanalyseerd vanuit de tentatief ontwikkelde lens gefocust op 

betekenisvorming. De casus verhalen zijn door de onderzoeker geconstrueerd op basis 

van de momenten van onderhandeling van betekenis die zijn herkend door 

contrasterende en botsende verhalen over gelijke gebeurtenissen of episodes met elkaar in 

verband te brengen. Het is belangrijk te beseffen dat ook binnen deze verhalen van de 

onderzoeker plausibiliteit belangrijker is dan accuraatheid of ‘correctheid’: het gaat niet 

om een feitenrelaas maar om het verhaal op een dusdanige manier te vertellen zodat de 

onderhandeling van betekenis het duidelijkst naar voren komt. 

Twee casusverhalen 

Het PMR- besluitvormingsproces, dat ongeveer gelopen heeft vanaf het midden van de 

jaren negentig tot aan 2008 is het onderwerp van het eerste casusverhaal. PMR is vooral 

gericht op de gewenste realisatie van de Tweede Maasvlakte, een uitbreiding in de 

Noordzee van de haven van Rotterdam. Bij de besluitvorming zijn meerdere Ministers 

van verschillende departementen betrokken. Ook de gedeputeerde van Zuid-Holland is 

betrokken evenals veel regionale wethouders van wie de wethouders van Rotterdam een 

prominente rol spelen. Al deze bestuurders hebben hun eigen strategische agenda die ze 

tot werkelijkheid willen maken en allemaal vertellen ze verschillende verhalen die de 

betekenis van PMR op verschillende manieren weergeven. De bestuurders van Rotterdam 

en dan vooral de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam – onderdeel van de 

gemeentelijke organisatie – willen dat de uitbreiding zo groot mogelijk wordt – tenminste 
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2000 hectare – om ervoor te zorgen dat de haven de groei van het internationale 

containervervoer kan bijhouden.  

Daartegenover vertellen het Ministerie van VROM (ruimtelijke ordening) en het 

Ministerie van LNV (natuur) een verhaal over een veel kleinere Tweede Maasvlakte – 

bijvoorbeeld niet groter dan 1000 hectare. Deze bestuurders zijn overigens niet per se 

tegen deze ontwikkeling want PMR biedt ook kansen om hun eigen strategische agenda te 

realiseren. Het Ministerie van VROM wil de oudere gebieden van de haven die dicht bij 

de stad liggen, renoveren door middel van innovatieve projectontwikkeling en dat zou 

kunnen als de industrie die daar nu is gevestigd, verschuift in de richting van de Tweede 

Maasvlakte. De minister van LNV is ervan overtuigd dat de constructie van de Tweede 

Maasvlakte niet alleen zal leiden tot directe compensatie maar ook de mogelijkheid zal 

bieden om groene recreatiegebieden rondom Rotterdam te creëren die er anders niet 

zouden zijn gekomen. Het Ministerie van V&W (nu Infrastructuur en Milieu) heeft 

officieel de leidende rol bij de besluitvorming en de Tweede Maasvlakte is een 

paradepaardje, maar tegelijkertijd heeft het Ministerie niet het budget om deze 

ontwikkeling te financieren. Daarom is er een belangrijke rol weggelegd voor het 

Ministerie van Financiën dat het budget heeft om te investeren in de uitbreiding van de 

haven maar wel eist dat een solide business case nodig is om deze investering te 

verantwoorden. Op het regionale bestuurlijke vlak proberen Wethouders van 

verschillende gemeenten die Rotterdam omringen om hun eigen plannen en visies te 

koppelen aan het PMR plan om zo middelen te verkrijgen die ze nu zelf te kort komen. 

Al deze bestuurders handelen strategisch en zoeken naar manieren om hun eigen 

framing story zo veel mogelijk impact te laten hebben op het collectieve handelingskader 

oftewel het gedeelde verhaal dat de uitkomst van besluitvorming moet kunnen 

legitimeren. Er ontstaat uiteindelijk inderdaad overeenstemming over het gezamenlijke 

verhaal maar dat verhaal vormt nog niet een definitieve garantie dat het plan ook 

inderdaad de benodigde investeringen zal ontvangen van het Ministerie van Financiën. De 

keuze om te investeren in PMR hangt niet af van de intrinsieke kwaliteit van het 

onderhandelde verhaal als compromis maar lijkt af te hangen van een ander aspect van 

betekenisgeving betreffende de institutionele status van het Havenbedrijf Rotterdam. Het 

Ministerie van Financiën wil dat het Havenbedrijf een autonome organisatie wordt waarin 

de Nationale overheid kan deelnemen om op die manier invloed op de haven van 

Rotterdam uit te oefenen. De wethouders van Rotterdam willen het havenbedrijf – dat tot 

dan toe een onderdeel van de gemeentelijke organisatie is – in eigen handen houden. De 

minister van Financiën blijkt de meest machtige verhalenverteller te zijn en weet de 

werkelijkheid naar zijn hand te zetten: wanneer de wethouders van Rotterdam uiteindelijk 

akkoord zijn met de verzelfstandiging van het Havenbedrijf is het Ministerie bereid om de 

aanleg van de Tweede Maasvlakte te financieren. Het casusverhaal over de PMR 

besluitvorming laat zien hoe strategische agenda’s die vaak onuitgesproken of in ieder 

geval informeel blijven – in dit geval betreffende de institutionele status van het 

havenbedrijf – een strijd om betekenis kunnen laten ontstaan die van cruciaal belang is 

voor de daadwerkelijke realisatie van een gezamenlijk verhaal: een dergelijk onderhandeld 

compromis moet vooral worden gezien als een voorwaarde en niet als een garantie. 
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A1 Zone Ontwikkeling 

Het A1 Zone Ontwikkelingsprogramma gaat over de mogelijke integralebesluitvorming 

overinfrastructuur - de verbreding van de Oostelijke A1 snelweg – en ruimtelijke 

ontwikkeling binnen de gebieden die rondom deze snelweg gelegen zijn. Het gaat om het 

deel van de A1 snelweg dat begint bij Apeldoorn en loopt tot knooppunt Azelo in 

Twente. Het toevoegen van een derde rijbaan aan de snelweg is hierbij het cruciale 

onderdeel van het programma: in het Oosten van het land zijn bestuurders het er al jaren 

over eens dat de verkeersdoorstroming problematisch is en alleen maar verergert. Het 

besluitvormingsproces vindt plaats binnen het MIRT besluitvormingskader, wat in feite 

betekent dat eventuele investeringen voortvloeien uit het infrastructuurfonds dat het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu reserveert voor belangrijke ontwikkelingen 

verspreid over het land. Twee keer per jaar vindt er een zogenaamde MIRT- bijeenkomst 

plaats waar de bestuurders van de verschillende regionale landsdelen de kans krijgen om 

aan de Minister hun plannen te presenteren om zo nationale investeringen te verkrijgen. 

Het komt erop neer dat er meer potentiele infrastructurele ontwikkelingen zijn in het land 

dan dat er middelen zijn om deze te realiseren, dus de Minister moet een selectie maken. 

De uiteindelijke investeringskeuze van de Minister moet wel gebaseerd zijn op een 

legitiem gezamenlijk verhaal omdat anders de Tweede Kamer en concurrerende 

bestuurders die geen investeringen krijgen de keuze zullen bekritiseren of aanvallen. 

Overal in het land proberen regionale bestuurders onderling een gedeeld verhaal te 

onderhandelen dat hen in staat zal stellen om nationale investeringen aan te trekken. 

 Het casusverhaal over het A1 Zone- besluitvormingsproces beslaat de periode van 

een aantal maanden die voorafgaat aan een MIRT bijeenkomst, reflecties op die 

bijeenkomst zelf en de nasleep van die bijeenkomst. Het verhaal laat zien dat er meerdere 

lagen en locaties zijn waar een strijd om betekenis plaatsvindt: het uiteindelijke 

gezamenlijke verhaal van de A1 Zone- ontwikkeling als geheel is opgebouwd uit een 

veelheid van onderliggende gezamenlijke verhalen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee 

stadsregio’s gelegen in de A1 Zone – Stedendriehoek en Twente – die op zichzelf weer 

bestaan uit meerdere samenwerkende gemeenten: sommige daarvan zijn rurale 

dorpsgemeenten maar andere zijn middelgrote tot grote steden. Elk van die stadsregio’s 

onderhandelt zijn eigen gedeelde verhaal wat leidt tot een strijd om betekenis: iedere 

wethouder probeert de lokale betekenis van het A1 Zone plan te beïnvloeden door zijn of 

haar eigen framing story te vertellen. Veel van die verhalen conflicteren met elkaar. 

Stedelijke wethouders hebben vaak andere belangen dan rurale wethouders, maar 

verschillende steden concurreren ook met elkaar om te proberen of hun eigen strategische 

agenda kan meeliften met het gezamenlijke A1 Zone- verhaal. 

Bovendien moeten de gezamenlijke verhalen van de twee stadsregio’s op elkaar 

aansluiten maar ook passen binnen de overkoepelende framing stories die door de 

gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland worden verteld. De 

stadsregio’s liggen binnen deze provincies die gezamenlijk landsdeel Oost vormen en de 

gedeputeerden moeten samen ook nog een gedeeld verhaal vormen over de A1 Zone en 

de positie die deze ontwikkeling inneemt in de grotere agenda van landsdeel Oost. De 

gedeputeerden van die provincies hebben beiden hun eigen agenda: terwijl de 

gedeputeerde van Overijssel vol lijkt te gaan voor de A1 Zone is de gedeputeerde van 

Gelderland minder enthousiast omdat een andere potentiele snelwegontwikkeling in 

Gelderland concurreert met de A1 om de schaarse nationale middelen. Ondertussen is het 
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voor alle bestuurders in landsdeel Oost duidelijk dat ze een eenduidig gezamenlijk verhaal 

moeten vertellen tegen de Minister van Infrastructuur en Milieu tijdens de MIRT 

bijeenkomst. Als het landsdeel verdeeld is en geen gezamenlijke visie presenteert dan is 

het gemakkelijk voor de Minister om de claims om investeringen weg te wuiven en de 

middelen te investeren in regio’s waar investeringen wel kunnen worden gelegitimeerd 

met een gezamenlijk verhaal. Om het potentiele succes van besluitvorming te vergroten 

zijn er ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Infrastructuur betrokken bij de 

besluitvorming. In zekere zin helpen deze actoren de regionale bestuurders om een 

gezamenlijk verhaal te onderhandelen dat past binnen de zich ontwikkelende 

investeringsagenda van de Minister. Op een top-down manier proberen deze 

vertegenwoordigers om het zich ontwikkelende bottom-up verhaal van de regio aan te 

laten sluiten bij nationale ontwikkelingen. 

 De meeste besluitvormers die bij de A1 Zone- ontwikkeling betrokken zijn stellen 

dat de besluitvorming minder gericht is op de zone en vooral gericht is op de mogelijke 

verbreding van de A1 snelweg. Deze snelweg wordt geframed als ruggengraat voor 

regionale ruimtelijke ontwikkeling om op die manier urgentie te creëren voor verbreding. 

Als al die ruimtelijke ontwikkelingen doorgaan, wordt het zo druk op de snelweg dat er 

een extra rijstrook nodig is. Toen het besluitvormingsproces begon, ongeveer twee jaar 

voor de onderzochte MIRT bijeenkomst, werd integrale ontwikkeling van infrastructuur 

en ruimte gewaardeerd door het Ministerie. De tijden zijn echter veranderd en de 

financiële crisis heeft de aandacht voor dure integrale ontwikkelingen doen afnemen. 

Tijdens de MIRT bijeenkomst stelt de Minister dat de verbreding van de A1 snelweg niet 

als nationale prioriteit wordt gezien. Er wordt echter ook gesteld dat de regionale 

bestuurders ervoor kunnen zorgen dat de A1 verbreding een hogere prioriteit kan krijgen 

en mogelijk investeringen tegemoet kan zien als er ook uit eigen regionale middelen in de 

snelweg wordt geïnvesteerd. De regionale bestuurders zijn teleurgesteld maar tegelijkertijd 

waren ze al voorbereid op deze boodschap van de Minister. Nu moeten ze opnieuw met 

elkaar onderhandelen over de mogelijkheden van eventuele cofinanciering en dan moeten 

ze opnieuw een gezamenlijk verhaal onderhandelen dat de inzet van regionale middelen 

voor de ontwikkeling van nationale infrastructuur kan legitimeren. Iedere regionale 

bestuurder zal altijd blijven proberen om deel te nemen aan besluitvorming binnen het 

MIRT kader om op die manier investeringen te verkrijgen om de eigen strategische 

agenda te kunnen ontwikkelen. De strategische plannen van wethouders en 

gedeputeerden blijven eigenlijk redelijk stabiel maar de framing stories die ze vertellen om 

die plannen te verwezenlijken door middel van besluitvorming zijn continu in 

verandering.  

Conceptuele bijdrage door verdere uitwerking van de lens van betekenisvorming 

De casusverhalen zijn door de onderzoeker geconstrueerd na interpretatieve analyse 

waarbij impliciet de tentatieve lens van betekenisvorming bestaande uit de concepten 

verhalen, framing en macht is gebruikt om de dynamiek tussen de verhalen van 

respondenten betekenis te geven. Deze casusverhalen zijn op hun beurt meer expliciet 

geanalyseerd op terugkerende patronen van framing en macht tijdens de 

besluitvormingspraktijk van bestuurders. Die analyse resulteert in een verdere uitwerking 

van vijf dimensies van framing en vijf bronnen van macht die te herkennen zijn in beide 

casussen. De verfijning van de concepten van framing en macht leidt tot een scherpere 

lens die kan worden gebruikt om de strijd om betekenisgeving binnen andere 
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besluitvormingsprocessen te kunnen analyseren. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan 

de onderzoeksvraag naar de wijze waarop bestuurders uit verscheidenheid gezamenlijke 

betekenis onderhandelen om besluitvorming te legitimeren: ze doen dit door een strijd 

van betekenis aan te gaan tijdens infrastructurele besluitvormingsprocessen. 

Ten eerste worden de vijf dimensies van framing kort besproken. Iedere dimensie 

omvat een bepaald aspect passende bij een bepaalde vraag die over een potentiele 

ontwikkeling kan worden gesteld en kan worden beantwoord door middel van de strijd 

om betekenis. De eerste dimensie is scale framing, waarbij eigenaarschap of de 

verantwoordelijkheid voor een bepaalde ontwikkeling wordt bepaald: welke bestuurder is 

op welke manier gecommitteerd aan deze ontwikkeling? Vaak gaat het om de vraag of een 

ontwikkeling als regionaal of als nationaal moet worden gezien, waarbij de regionale 

bestuurders allemaal proberen om van hun plannen nationale projecten te maken zodat ze 

ook aanspraak maken op nationale middelen. De tweede dimensie is scope framing, 

waarbij de scope van het gezamenlijke verhaal wordt bepaald: welke plannen of visies of 

welke verhalen verteld door bestuurders passen eigenlijk binnen het ontwikkelende 

gedeelde verhaal? Iedere wethouder probeert zijn of haar verhaal zo te vertellen dat het 

aansluit bij de ontwikkeling waar besluitvorming over plaatsvindt. De derde dimensie is 

urgency framing, waarbij het tijdframe van een geplande ontwikkeling wordt 

onderhandeld: hoe noodzakelijk is deze gewenste ontwikkeling eigenlijk vergeleken met 

andere, concurrerende ontwikkelingen? Een terugkerend patroon is dat regionale 

bestuurders de realisatie van hun plannen als zeer urgent zien terwijl het Ministerie 

probeert om zo veel mogelijk plannen af te doen als (nog) niet noodzakelijk.  

 De vierde dimensie is discursive framing, wwarbij het gaat over de pogingen van 

bestuurders om aan te haken bij grotere sterke maatschappelijke verhalen: hoe goed past 

een voorgestelde ontwikkeling nu eigenlijk binnen de heersende verhalen in de publieke 

context? Iedere bestuurder probeert zijn of haar framing story zo te framen dat het 

aanhaakt bij populaire discoursen over bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, economische 

vooruitgang en bescherming van de natuur. De vijfde dimensie is comparison framing, 

wat gaat over de onderling ervaren eerlijkheid en rechtvaardigheid van het gedeelde 

verhaal dat gaandeweg ontstaat: wiens beurt is het eigenlijk om te ‘scoren’ en dus een 

ontwikkeling te realiseren en is de onderlinge verdeling van investeringen wel terecht? 

Iedere bestuurder stelt vrijwel automatisch dat andere bestuurders vaker en meer 

investeringen ontvangen om daarna te claimen dat hij of zij nu aan de beurt is. De 

antwoorden op de vragen die bij de verschillende dimensies van framing horen zijn 

bepalend voor de betekenis die een potentiele ontwikkeling krijgt doordat er verschillende 

framing stories over verschillende aspecten van de werkelijkheid worden verteld. Echter, 

om te bepalen hoeveel invloed die verschillende framing stories nu hebben op het 

ontwikkelende gedeelde verhaal, is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de 

machtsbronnen die worden ontwikkeld en gebruikt door de verhalenvertellers. 

Interpretatieve analyse naar terugkerende patronen van betekenisgeving laat zien dat er 

vijf bronnen van macht kunnen worden onderscheiden. 

 Ten eerste is er netwerk macht of relationele macht die ontstaat door de formele 

en informele relationele context van verhalenvertellers. De formele positie van 

besluitvormers is daarbij belangrijk: een minister heeft normaal gesproken meer invloed 

dan een wethouder van een middelgrote gemeente. Ook heeft een wethouder van een 

grote stad meer invloed dan een wethouder van een kleine rurale gemeente terwijl ze 

formeel beide dezelfde functie hebben. Netwerkmacht kan ook ontstaan door het smeden 
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van coalities binnen een netwerk of door het opbouwen en inschakelen van informele 

contacten: de steun van machtige actoren kan de impact van het eigen verhaal vergroten. 

Ten tweede is er discursieve macht – nauw verbonden aan discursive framing – die afhangt 

van de connectie van een framing story met grotere verhalen in de maatschappelijke 

context. Als er bijvoorbeeld al een tijd veel geklaagd wordt over files op de snelwegen, 

dan worden bepaalde bestuurders invloedrijk, terwijl weer andere bestuurders invloed 

ontwikkelen op momenten dat het idee van natuurbescherming breed wordt aangehangen 

in de samenleving. Een regeerakkoord van het Kabinet kan begrepen worden als een 

onderhandeld verhaal op een hoog niveau en bestuurders in de regio hebben de neiging 

om hun verhalen zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij dat grote gezamenlijke verhaal. 

De materiele bron van macht hangt af van ofwel de unieke eigenschappen van de 

fysieke locatie waarover besloten wordt of van de omringende gerealiseerde of geplande 

infrastructurele projecten. Als een stad bijvoorbeeld langs een rivier is gebouwd en het 

verhaal ontwikkelt dat de stad ingesloten is en niet kan groeien, dan kan een framing story 

waarin wordt gepleit voor een nieuwe brug veel invloed ontwikkelen. Een ander 

voorbeeld wordt gevormd door de Betuweroute die de haven van Rotterdam met het 

Duitse achterland verbindt. Verhalen die als plot hebben dat de haven dus wel moet 

groeien om de investeringen in de Betuweroute terug te verdienen kunnen ook een sterke 

invloed hebben. Een vierde bron is proportionele macht, gebaseerd op het principe van 

een eerlijke distributie van infrastructurele investeringen over het land en door de tijd. 

Verhalen worden minder snel verworpen als inderdaad het idee heerst dat een bepaalde 

bestuurder tekort wordt gedaan. Wanneer het gevoel heerst dat een bepaalde regio ‘aan de 

beurt’ is, dan kunnen de verhalen die door bestuurders uit die regio worden verteld meer 

invloed hebben. Het effect in de praktijk is dan wel dat vrijwel iedere bestuurders zijn 

gemeente of regio portretteert als ‘verwaarloosd’ of ‘tekort gedaan’.  

De vijfde bron van macht die uit de analyse naar voren komt is actor macht, een 

vorm van macht die afhangt van de persoonlijke competenties en de reputatie van een 

bestuurder. Het komt erop neer dat bestuurders meer of minder inzicht in de strijd om 

betekenis kunnen hebben waarin ze verwikkeld zijn. Sommige bestuurders hebben meer 

ervaring met ‘de regels van het spel’ en daardoor kunnen zij optimaal gebruik maken van 

de overige bronnen van macht om zo een invloedrijk verhaal te vertellen. Deze 

bestuurders voelen bijvoorbeeld aan wanneer en met wie ze coalities kunnen sluiten, hoe 

ze hun contacten kunnen gebruiken of kunnen beter anticiperen welke maatschappelijke 

thema’s belangrijk worden om zo hun verhaal daar naar toe te framen. Aan de andere 

kant is de actor macht ook gebaseerd op de reputatie en status van een bestuurder als 

deze bekend staat als een succesvolle besluitvormer. Op zijn beurt hangt een dergelijke 

reputatie weer af van de vaardigheden als strijder om betekenis die deze bestuurder heeft 

getoond bij eerdere besluitvormingsprocessen. Als een soort zelf versterkende cirkel kan 

worden gesteld dat aantoonbare invloed op de betekenis van infrastructurele 

ontwikkelingen een bepaalde status oplevert die tegelijkertijd de invloed tijdens 

toekomstige besluitvorming vergroot.  
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Een blik door de lens: een verhelderend begrip van bestuurlijke 

besluitvormingspraktijken  

De uitgewerkte, verscherpte lens op basis van verhalen, framing en macht vormt de 

conceptuele bijdrage van dit proefschrift. Daarnaast is de lens van betekenisvorming 

leidend geweest voor de manier waarop de onderzoeker vanuit de empirische data – een 

enorme wirwar aan tegengestelde verhalen – coherente casusverhalen heeft 

geconstrueerd: het lezen van deze verhalen maakt de raadselachtige praktijken van 

bestuurlijke besluitvorming minder raadselachtig. Het eerste inzicht dat een blik door de 

lens oplevert heeft betrekking op de rol van bestuurders tijdens infrastructurele 

besluitvorming. Deze rol verschilt sterk van de rollen van andere actoren zoals 

programma- managers, beleidsmakers en planners. Bestuurders zijn strategische 

betekenisgevers die de werkelijkheid vormgeven en die hun eigen bredere strategische 

agenda in de werkelijkheid willen brengen en op die manier hun reputatie als vaardige 

bestuurder willen versterken. Zij zijn niet per se gefocust op efficiëntie en effectiviteit van 

besluitvorming maar gebruiken concrete besluitvormingsprocessen als vehikel of stepping 

stone om hun eigen strategische plannen te verwezenlijken. Ze richten zich op de 

werkelijkheid als geheel en kijken op een holistische wijze over concrete ontwikkeling 

heen naar het grotere geheel.  

 Elke wethouder of gedeputeerde heeft een eigen beeld en agenda met betrekking 

tot de toekomstige ontwikkelingen binnen hun eigen gebied en ze hebben dus ook een 

visie op de manier waarop dat gebied een plek krijgt in de toekomstige wereld in zijn 

geheel. Ze gebruiken besluitvorming gebruiken ze om die toekomstige wereld zo veel 

mogelijk te laten lijken op hun eigen plannen. Ze zoeken en verkennen continue hun 

omgeving om zich aan te sluiten bij besluitvormingsprocessen die relevant zijn voor hun 

plannen: elk besluitvormingsproces vormt als het ware een knop waaraan ze kunnen 

draaien om de emergente werkelijkheid van de toekomst te beïnvloeden. Tegelijkertijd 

weten ze dat al hun bestuurlijke collega’s ook een eigen agenda hebben en ook 

besluitvorming gebruiken als stepping stone. Het gebrek aan voldoende geld en ruimte 

om alle plannen van alle bestuurders te verwezenlijken leidt dus uiteindelijk tot een 

algehele worsteling of strijd om betekenis binnen de infrastructurele sector. Zoals alle 

goede verhalenvertellers zijn bestuurders gericht op de emergente dialectiek tussen deel en 

geheel. Ze proberen om hun eigen framing stories te laten aansluiten bij de zich langzaam 

vormende nationale investeringsagenda terwijl ze tegelijkertijd die ontwikkelende agenda 

proberen te beïnvloeden door hun eigen verhalen te vertellen.  

 Bestuurders zijn zich bewust van de strijd om betekenisgeving tijdens 

infrastructurele besluitvorming: vele quotes en anekdotes in dit proefschrift laten dat 

duidelijk zien. Er zijn bijvoorbeeld veel quotes die de angst van bestuurders laten zien om 

‘de boot te missen’, om achter te blijven in de ontwikkeling van hun gebied en zo 

bestuurders van spooksteden of tweederangs regio’s te worden die worden afgetroefd 

door sterkere gebieden in het land. Of het nu wethouders zijn van grote of kleine 

gemeenten of zelfs provinciale bestuurders: iedereen wil zijn toekomst in eigen hand 

houden en wil de mogelijkheden behouden om de eigen visie te verwezenlijken. Iedereen 

wil speler blijven en niemand wil pion worden. In veel stadhuizen wordt dat deel van de 

geschiedenis van hun gemeenschap getoond tijdens periodes in de geschiedenis waarin zij 

hun hoogtijdagen vierden. Er zijn dus momenten geweest in de geschiedenis dat de 

machtsbalans en invloed van deze gemeentes op hun hoogtepunt waren. De betekenis 
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van de bestuurlijke werkelijkheid en de plek die bestuurders innemen in die werkelijkheid 

is het resultaat van een continue strijd om betekenis. Bestuurders zijn degenen die de rol 

op zich nemen om deel te nemen aan de alomvattende struggle for meaning of strijd om 

betekenis binnen de infrastructurele sector om ervoor te zorgen dat de strategische visie 

en de toekomstdromen van hun gemeenschap geen valse hoop zullen worden. De lens 

van betekenisvorming – gebaseerd op verhalen, framing en macht – kan in de context van 

infrastructurele ontwikkeling worden beschouwd als een ‘strijd om betekenis’ lens, 

afgaande op de dynamiek van betekenisvorming die naar voren komt als er door deze lens 

gekeken wordt.  

Wanneer bestuurders inderdaad beschouwd kunnen worden als onderhandelende 

vertellers van invloedrijke verhalen die continue bezig zijn met een strijd om betekenis, 

dan lijkt hun praktijk van besluitvorming over infrastructurele ontwikkelingen minder 

raadselachtig te zijn geworden. Het beeld van bestuurders als actoren die besluitvorming 

vertragen of frustreren is vooral gebaseerd op een rationele en calculerende visie op 

besluitvorming waarbinnen efficiëntie en effectiviteit centraal staan. Bestuurders zijn 

echter gericht op betekenisgeving aan de zich ontwikkelende infrastructurele contouren in 

het land in plaats van primair gericht te zijn op de meest efficiënte voortgang van 

besluitvorming over specifieke projecten. De bestuurlijke praktijk van besluitvorming lijkt 

dus vooral disfunctioneel als deze wordt beschouwd vanuit het gebruikelijke rationele 

perspectief op besluitvorming: wanneer de praktijken van bestuurders worden bekeken 

vanuit een struggle for meaning lens dan lijken bestuurders precies te doen wat ze zouden 

moeten doen om hun toekomstplannen te verwezenlijken en op die manier de 

gemeenschap die hen gekozen heeft te representeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


