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Woord vooraf 

Alterra Wageningen UR evalueerde op verzoek van de provincie Gelderland de 
werkwijze en adviezen van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Die 
evaluatie ligt nu voor u. Het rapport bevat voldoende aanbevelingen en conclusies 
voor discussie binnen en buiten de provincie. Graag neem ik alvast een voorschot op 
die discussie. Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen levert een bijdrage aan 
1) de ruimtelijke kwaliteitsaspecten, 2) het verknopen van verschillende doelen aan 
elkaar en 3) het in ere houden van de continuïteit van de sector, omdat de 
ontgronders voorzien in grondstoffen die we met zijn allen nodig hebben. 
 
Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen is enthousiast, neemt verantwoor-
delijkheid en komt vanuit ambachtschap tot adviezen. Daar ben ik trots op. Die 
ambachtelijkheid is natuurlijk deels subjectief. Kom daar dan als Provinciaal 
Kwaliteitsteam ook maar gewoon voor uit. Dat is ook een vorm van transparantie. 
We moeten niet proberen datgene wat per definitie subjectief is, namelijk ruimtelijke 
kwaliteit, te zeer te objectiveren. Kwaliteit is daarnaast context- en tijdsgebonden. 
Wat we nu kwaliteit noemen, is dat straks misschien niet meer. En andersom. 
Bestuurders en ambtenaren nemen beslissingen in de tijd dat zij verantwoordelijkheid 
dragen.  
 
Ik ben oprecht blij met dit rapport: de oplossingen worden vooral gezocht in het 
professionaliseren van de werkwijze en de adviezen van het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Het is nog onduidelijk welke rol de aankomende 
wettelijke veranderingen, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en de Crisis- en Herstelwet, daarbij precies gaan spelen. Hopelijk zal dat zich snel 
uitkristalliseren. Zodat we als provincie de conclusies en aanbevelingen in dit rapport 
voortvarend kunnen aangrijpen om de goed ingeslagen weg nog verder te verbeteren.  
 
Co Verdaas, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening 
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Samenvatting 

Aanleiding en doelstelling 
In het Zand- en kleiwinningsplan Gelderland kondigt de provincie Gelderland (2006) 
de instelling van een Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen aan, dat werkende 
weg een eigen methodiek zal ontwikkelen. Inmiddels bestaat dit kwaliteitsteam drie 
jaar en heeft zestien adviezen uitgebracht. Een evaluatie van de werkwijze in het 
algemeen en van de zestien adviezen in het bijzonder is volgens de provincie 
Gelderland nu op zijn plaats. Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen kan de 
evaluatieresultaten gebruiken om er van te leren en om eventueel de werkwijze of de 
kwaliteit van de adviezen in de toekomst verder te ontwikkelen en te verbeteren. Ook 
kunnen de evaluatieresultaten worden gebruikt voor verantwoording aan 
Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Tenslotte kunnen de evaluatieresultaten 
andere provincies inspireren die voornemens zijn om met een kwaliteitsteam te gaan 
werken. 
 
Vraagstelling 
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal. 
 
Centrale vraagstelling: 
 
Beantwoordt het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen met haar werkwijze en haar 
adviezen aan de doelstelling om ontgrondingen te vergunnen mits/als ze een bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke kwaliteit? 
 
Deze centrale vraag kan worden beantwoord met de volgende onderzoeksvragen: 
 
a) Kwaliteit van de werkwijze 
Is de werkwijze van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen goed? Wordt een 
bepaalde methode of aanpak gebruikt? Is het instrument (een Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen) het juiste instrument als waarborg voor de 
voorwaarde van ruimtelijke meerwaarde/verhogen van de ruimtelijke kwaliteit door 
ontgrondingen? 
 
b) Kwaliteit van de adviezen 
Wat is de kwaliteit van de adviezen? Heeft het Provinciale Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen de juiste opmerkingen gemaakt? Wat zijn de impliciete criteria? Hoe 
is zowel de inhoudelijke als procesmatige advieskwaliteit te beoordelen?  
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Resultaten van documentanalyse over kwaliteit van het advies 
De belangrijkste onderwerpen uit onze analyse van de adviezen zijn: 
 
1) Het kwaliteitsadvies bespreekt onderwerpen, er is daarmee indirect een toetsing aan ruimtelijke 

kwaliteit  
 Het kwaliteitsadvies bespreekt onderwerpen, waarbij indirect sprake is van een 

toetsing aan ruimtelijke kwaliteit. Het komt op de onderzoekers meer over als een 
bespreekverslag dan van een op toetsing gericht advies. De inhoudelijke 
boodschap komt gefragmenteerd over, waarbij de structuur van de argumentatie 
op toevalligheid lijkt te berusten. Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
reageert per inhoudelijk aspect, waarbij de lezer het totale advies uit de optelsom 
van die aspecten dient af te leiden. Waarom sommige onderwerpen aan de orde 
komen is niet altijd helder. Zeker als we naar de adviezen afzonderlijk kijken, 
ontbreekt het inzicht in de structuur, die over alle adviezen in de tijd wel degelijk 
aanwezig is. De adviesfunctie (op welke wijze de argumentatie nu gaat bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit) is vaak niet expliciet en geeft de mogelijkheid het 
advies op verschillende wijzen te interpreteren.  

 
2)  Balans in argumenten tussen sectoren ontbreekt soms 
 De balans in argumentatie tussen de sectoren ontbreekt soms: bij groene 

ruimtelijke functies geldt in de adviezen een andere balans in aandacht dan bij 
rode functies. Groen krijgt met name in de eerste uitgebrachte adviezen veel 
aandacht.  

 Extra aandacht is er voor rode argumenten, op het moment dat er ongewenste 
ontwikkelingen optreden in het initiatiefplan en de provincie een probleem met 
het plan in het advies uitwerkt. Ook is er een onbalans in de hardheid van het 
uitspreken voor rood of groen, waarbij met name de rode tegenargumenten een 
meer formeel karakter hebben (verwijzingen naar hard provinciaal beleid). De 
balans in de argumentatie is voor het bereiken van ruimtelijke kwaliteit van groot 
belang. Ruimtelijke kwaliteit is een delicaat evenwicht tussen ruimtelijke functies 
in een gebied. Om het gebied als geheel te ontwikkelen is juist de samenhang 
tussen functies essentieel. Een focus op een enkele gebruiksfunctie leidt tot een 
onbalans in het advies.  

 
3)  Weinig aandacht voor de formele inkadering van het advies 
 In het uitgebrachte advies is nauwelijks aandacht voor de formele inkadering van 

het advies. De provincie geeft de meeste adviezen tijdens informeel vooroverleg. 
Er is nog geen formele vergunningaanvraag, dat kan soms nog jaren duren. Vaak 
is er alleen een concept inrichtingsplan, soms niet meer dan een schets. Dit heeft 
gevolgen voor de inhoudelijke wijze van adviseren van het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Immers het is anders over een schetsontwerp te 
adviseren dan over een plan met formeel juridische status. Het advies is daardoor 
meer vrijblijvend. Het advies op een planinitiatief voor ontgronding zit niet op 
een vaste plaats in een vaste procedure en heeft feitelijk geen formeel juridische 
verankering. Het advies gaat hierop niet in, waarmee een open procesbenadering 
volgt in de projectontwikkeling. In de onderzochte adviezen leidt dit (tot nu toe) 
niet tot grote problemen. Met name het ontbreken van een procedurele borging 
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(en daarmee van een zekere hardheid van het inhoudelijke advies) zal in de 
aanbevelingen nader aandacht moeten krijgen. Bij een goed verlopend proces zijn 
(blijkt ook uit het onderzoek) er geen problemen. Maar wanneer er tijdens de 
projectontwikkeling sprake gaat zijn van tegengestelde belangen of conflicten 
(zowel intern als extern) is het ontbreken van de formele inkadering een zwakke 
schakel in de werkzaamheden van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. 
Als de provincie de adviesaanvraag wel formaliseert, dan ligt het in de rede dat er 
ook weer beroep mogelijk zou moeten zijn. Daarmee is het advies nu weinig 
juridisch geformuleerd, waarmee de toetsingswaarde aan kracht verliest. De 
verplichting om plannen in een vroegtijdig stadium breed voor te leggen en te 
bespreken bestaat niet.  

 
4)  Het advies is reactief op het marktinitiatief en heeft geen achterliggende werkmethode  
 Het uitgebrachte advies van het kwaliteitsteam is reactief op het marktinitiatief en 

heeft geen achterliggende consistente werkmethoden. Het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen reageert op het voorgelegde initiatief, zonder dat 
de initiatiefnemer op voorhand alle criteria kent waarop beoordeeld zal worden. 
De meeste initiatiefnemers en adviseurs weten overigens wel wat zij moeten doen 
om een positief advies te krijgen. Zij gaan op zoek naar een positief advies over 
een plan waar zoveel mogelijk zand of klei mag worden gewonnen en dat ook nog 
ruimtelijke kwaliteit oplevert. Het toetsingsraamwerk uit het Beleidsplan Zand- en 
kleiwinning Gelderland wordt niet gebruikt als structuur om het advies op uit te 
brengen. Door de reactieve aanpak ontvalt een sturingsmogelijkheid, waarbij de 
initiatiefnemers gestimuleerd kunnen worden om beleidsvoorkeuren (bijvoorbeeld 
locaties uit oudere streekplannen of langlopende ontgrondinginitiatieven) vanuit 
de provincie op te pakken. 

  
5)  In de adviezen is geen redactionele standaard  
 In de adviezen is geen redactionele standaard voor het gehanteerde taalgebruik, 

naast de inhoudelijke boodschap. Er zijn verschillende uitspraken, die door hun 
redactie de professionaliteit van het advies schaden. Ook ontbreekt het aan een 
eenduidige oordeelsvorming in het advies, dat feitelijk in de redactie van argument 
naar argument voortgaat. Te zien is, dat adviezen met een negatief kritische toon, 
veel rode vakjes (niet conform) scoren. Adviezen die ten doel hebben een initiatief 
in positieve zin bij te sturen kennen veel groene opmerkingen. In die zin zijn de 
uitgebrachte adviezen consistent. Toch geven veel adviezen geen eenduidig 
adviesbeeld, positief of negatief.  

 
6)  De adviezen hebben een globaal en open karakter 
 Er is een duidelijke ontwikkeling in de manier waarop het advies werkenderwijs is 

ontstaan als de aanpak van het kwaliteitsteam. Er is een vaste opbouw gekomen in 
het advies om eerst te refereren naar planbeschrijving, streekplan en de plankaders 
en dan een reactie op het initiatief. Omdat niet erg duidelijk het onderscheid 
wordt aangegeven welke uitspraken nu bijvoorbeeld zijn overgenomen uit het 
streekplan, lijken de uitspraken soms ook op beoordelingen van het initiatief-plan. 
Daardoor ontstaat soms het onterechte beeld in het begin van het advies, dat het 
wel goed zal komen met de bevindingen van het Provinciale Kwaliteitsteam 
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Ontgrondingen. In het tweede gedeelte volgen dan allerlei opmerkingen (vaak ook 
best positief geformuleerd) die met elkaar toch het beeld oproepen, dat er nog wel 
heel veel gedaan moet worden aan het initiatiefplan om uiteindelijk tot een 
kwalitatief verantwoord plan te kunnen komen. In die zin zijn de adviezen niet 
consistent.  

 
Totaalbeeld 
 Er is een relatie tussen het aantal argumenten en de verspreiding over de soort 
argumenten dat het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen gebruikt. Als er veel 
gezegd moet worden (in het geval van een negatieve beoordeling), dan worden alle 
soorten argumenten van stal gehaald. De inhoudelijke opmaak van de advies-
uitspraken kent een globaal en open karakter. Vanuit een algemeen geformuleerde 
uitspraak over de verdere planontwikkeling en de gewenste ruimtelijke kwaliteit zijn 
verschillende uitwerkingsprincipes mogelijk. Naarmate de kwaliteitsuitspraken meer 
generieke aanwijzingen bevatten, is de sturingskracht minder gefocust en kan er een 
groot verschil ontstaan tussen de betekenisgeving vanuit de zender van de 
kwaliteitsboodschap en de ontvanger ervan. 
 
Interviewresultaten over kwaliteit van de adviezen en de werkwijze 
Uit de interviews zijn de volgende onderzoeksbevindingen te destilleren en 
aanbevelingen te doen.  
 
1.  Voorfase: meer professionaliseren (= een aanbeveling en geen conclusie of onderzoeksbevinding)  
 Uit de interviews blijkt dat het aanmelden van initiatieven niet op een 

gestructureerde wijze gebeurt. Het kan via initiatiefnemers zelf verlopen, via 
gemeenten of via inspecteurs van de provincie. Daarmee is de aanmeldingspartij 
willekeurig evenals het moment van aanmelding. De voorfase zou meer 
gestructureerd kunnen lopen als in navolging van de watertoets een stappenplan 
zou worden ontwikkeld en vervolgens meegegeven aan de initiatiefnemer. Ook 
zou een coördinatieplicht (vergelijkbaar met bouwvergunning) voor gemeenten 
provincies op tijd op de hoogte kunnen stellen van initiatieven. Nu zijn provincies 
vaak te laat in de voorfase omdat locatievarianten niet meer ter discussie kunnen 
staan (ontgronder heeft vaak de grond al verworven), maar alleen 
inrichtingsvarianten.  

 Naast de aanmelding verlopen ook de presentaties en de aankondiging van de te 
volgen werkwijze niet op een gestructureerde manier. De presentaties van de 
initiatiefnemers nemen allerlei vormen aan. De provincie geeft mondeling aan hoe 
de verdere procedure en werkwijze verloopt. Initiatiefnemers vinden dat de 
provincie hen niet voldoende serieus neemt door niet met die disciplines altijd 
aanwezig te zijn die een initiatief aangaan. Hierdoor missen zij inbreng bij de 
discussie, maar die zij wel naderhand van de provincie ontvangen, maar waarop zij 
dan niet meer kunnen reageren. Vanuit de provincie zal een meer gestructureerde 
aanpak veel duidelijkheid scheppen en de provinciale medewerkers helpen om 
vanuit hun vakgebied tot een integraal advies te komen. De voorfase kan 
geprofessionaliseerd worden door als provincie meer gestructureerd te werken. 
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2.  Adviesfase: bestuurlijke context en de ambtelijke werkwijze zijn niet parallel ontwikkeld  
 De bestuurlijke context ontwikkelde zich niet parallel aan het uitkristalliseren van 

de ambtelijke werkwijze om tot het provinciale kwaliteitsadvies te komen. Het 
gaat dan om (1) bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen, 2) macht en 
invloedsverdeling tussen overheden onderling en de marktpartijen en 3) de 
verkokering binnen de provincie alsook tussen overheden. Er bestaat 
onduidelijkheid bij initiatiefnemers, maar ook voor overheden en derden tijdens 
de adviesfase. De status van het kwaliteitsteam en de door haar uitgebrachte 
adviezen komt zo onder druk te staan door a) bestuurlijke onderhandelingen van 
de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening (RO), b) beslissingen van andere 
afdelingen met flankerend beleid binnen de provincie c) beslissingen van andere 
kwaliteitsteams, d) gemeenten die met marktpartijen al tot locatiekeuze zijn 
overgegaan en e) overheden (vooral Rijkswaterstaat en gemeenten) die vanuit 
andere belangen andere eisen stellen dan het kwaliteitsteam. Inzet van de 
gedeputeerde kan deze situatie verbeteren.  

 
3.  Adviesfase: werkwijze meer eenduidig formuleren 
 In de opdracht om werkenderwijs de methode te ontwikkelen is nu de tijd 

aangebroken om de werkwijze meer eenduidig te formuleren, zodat alle 
betrokkenen beter weten waar ze aan toe zijn. Dat kan nu ook, gezien de 
verschijningsvorm van de laatste adviezen van het Provinciale Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen, waarin een duidelijke structuur te onderkennen is. Daarbij gaat 
het niet direct om formaliseren van de procedure als wel om het 
professionaliseren van de wijze van nastreven van ruimtelijke kwaliteit. De 
volgende zaken staan voortdurend ter discussie: a) de reikwijdte van de adviezen, 
b) het ontwikkelen van beoordelingscriteria voor ruimtelijke kwaliteit voorafgaand 
aan of tijdens een project, c) het adviseren op details versus hoofdlijnen, d) 
toetsend opereren versus ontwikkelingsgericht en haalbaarheid, en e) de termijn 
waarop adviezen beschikbaar zouden moeten zijn. In dit onderzoek zijn deze 
zaken belicht en kan de provincie nadere structuurkeuzes maken die tot 
professionalisering kunnen leiden.  

 
4.  Adviesfase: gebiedsontwikkeling vraagt om een heroriëntatie van het advies 
 Het onderzoek toont duidelijk aan dat initiatiefnemers feitelijk gebieds-

ontwikkelaars zijn geworden. De advisering van het Provinciale Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen kan daarmee naar een nieuw schaalniveau: namelijk dat van 
regionale planning. De advisering kenmerkt zich in de praktijk echter door een 
plantoets binnen het aangereikte initiatiefontwerp, waardoor aspecten van de 
regionale planning als vestigingsplaatskeuzes buiten de scope van het advies 
vallen. De keuze om te concentreren op met name groene functies 
(natuur/landschap) ligt dan voor de hand. De ontwikkeling naar regionale 
planning zal tot gevolg hebben dat ook het advies zich dient uit te spreken over 
ontwikkelingen op een hoger schaalniveau.  

 Deze werkwijze staat overigens wel haaks op de bottom up, participatieve aanpak 
die initiatiefnemers samen met gemeenten nu vaak volgen. Deze discrepantie 
vraagt om een oplossing waarbij het provinciale kwaliteitsadvies zal moeten 
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inspelen op de veranderde planningsmethode die initiatiefnemers hanteren. Dan 
gaat het met name om het vraagstuk van bovenregionale locatiekeuzes. 

 
5.  De verwerkingsfase: het introduceren van een schriftelijke reactie op het advies 
 Een negatief provinciaal kwaliteitsadvies blijkt niet alleen verregaande gevolgen 

voor het planontwerp te hebben, maar ook voor de exploitatie en het draagvlak. 
Daarnaast zijn er ook gevolgen voor de procedurele verankering van de 
projectontwikkeling. De provincie zit bij kritische adviezen toch meer in de rol 
van toetser dan die van meedenker. Voor initiatiefnemers betekent dat een 
negatief advies leidt tot een fundamentele herziening van de planontwikkelings-
procedure, wat veel tijd, energie en geld kost.  

 Te zien is dat na een negatief advies in de aanpassingen een initiatiefnemer 
onzeker blijft of de veranderingen wel goed zijn doorgevoerd om alsnog een 
positief advies te kunnen krijgen. Als een initiatiefnemer echter het advies niet in 
positieve zin kan ombuigen dan biedt in de praktijk het bestuurlijke overleg soms 
perspectief om met macht en invloed een nieuwe weg in de planontwikkeling in te 
slaan.  

 Een mogelijkheid om te voorzien in dit probleem, is het introduceren van een 
schriftelijke reactie, waarin de provincie initiatiefnemers vraagt na het uitbrengen 
van het advies schriftelijk inhoudelijk te reageren (als extra stap in de procedure 
toevoegen), zodat initiatiefnemers aan kunnen geven wat zij van het advies vinden 
en waar volgens hen aangrijpingspunten voor verbetering liggen. Dit voorkomt 
dat een initiatiefnemer bij een negatief advies meteen een politieke ingreep wil 
forceren en het politieke spoor in duikt en via gedeputeerden of andere overheden 
(zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of gemeenten) alsnog het initiatief er doorheen 
probeert te drukken.  

 
6.  De toekomst: nieuwe regelgeving vraagt om nieuwe borging 
 Het kwaliteitsadvies is wettelijk niet geborgd, waardoor tussentijds geen inspraak 

mogelijk is en daarnaast te weinig op de toekomstige wettelijke en instrumentele 
ontwikkelingen oriënteert. Zo zal introductie van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) de positie van het kwaliteitsteam ontgrondingen 
ondermijnen. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt met de 
Grondexploitaitiewet mogelijkheden tot bovenplanse verevening. De provincie is 
nu nog niet voornemens om zich in te laten met Publiek-Private Samenwerkings 
(PPS)-constructies, dit zou ook de rol van onafhankelijk beoordelaar verder 
kunnen bemoeilijken. PPS lijkt bij ontgrondingsprojecten onder de respondenten 
nog niet te leven. Van een dubbelrol waarbij overheden hun eigen initiatieven 
beoordelen is dan ook geen sprake. Anderzijds zouden provincies misschien tegen 
relatief lage kosten meer ruimtelijke kwaliteit kunnen realiseren. Deze discussie 
leeft (nog) niet bij initiatiefnemers en overheden. De provincie oriënteerde zich 
nog niet dusdanig op toekomstige procedurele en instrumentele ontwikkelingen 
dat dit leidde tot een SWOT van het kwaliteitsteam en adviezen. Het is aan te 
raden om dit in de nabije toekomst wel te doen.  
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SWOT-analyse 
Als onderzoekers maakten wij de volgende SWOT-analyse van de kwaliteit van de 
werkwijze en van de adviezen. Sterke punten zijn: de aandacht voor de kwalitatief van 
het ruimtelijk ontwerp, de mogelijkheid tot integrale planafstemming, de acceptatie 
van de procedure in de Gelderse planningscultuur, de voorbereiding voor de 
ontgrondingvergunning en de bijdrage aan een kwalitatieve ruimtelijke ordening. 
Zwakke punten zijn: de weinig formeel juridische borging, de formulering van de 
adviesinhoud, een matig referentiekader voor ruimtelijke kwaliteit, een globaal en 
open karakter van de aanwijzingen in de adviezen en de bestuurlijke ondersteuning 
bij negatief advies. Kansen zijn: het uitwerken van een referentiebasis of handreikingen 
ruimtelijke kwaliteit koppelen aan het advies, in de Gelderse aanpak voorbereiden op 
de volgende fase in vergunningverlening (Wabo), nieuwe partner ontwikkeling naar 
gebiedsaanpak, ervaring met werken aan ruimtelijke kwaliteit, intern en extern. 
Bedreigingen zijn: formeel juridische veranderingen in vergunningenstelsel (Wabo), 
bestuurlijke passages van het ambtelijk advies, personele kwetsbaarheid in relatie tot 
de ontstane werkwijze ontwikkeling en onprofessionele redactie van de adviezen. 
 
Veranderingsmogelijkheden 
We hebben vier principiële veranderingsmogelijkheden volgens de blikveld-
benadering verkend, die richting kunnen geven hoe in de verdere toekomst met het 
Provinciaal kwaliteitsadvies gewerkt kan worden. Dit vanuit de onderzoeksbevinding, 
dat in de komende periode nog veel aanpassingen aan de werkwijze noodzakelijk 
zullen zijn. Niet enkel als gevolg van veranderende wettelijke kaders, maar vooral ook 
door het effect van veranderingen in de ruimtelijke planontwikkeling.  
De eerste verandering kan worden getypeerd als de formalisering van de regelgeving in 
het objectieve blikveld. Er is dan sprake van hardere toetsingscriteria, het borgen van 
de formele procedure (juridisering) en het versterken van de toetsingsrol van het 
Provinciaal Kwaliteitsadvies. De werkwijze van het team komt dan meer op afstand 
te staan van de lokale ontwikkelingen. Afwegingen op de regionale schaal zijn beter 
in te brengen op basis van de handreikingen en lokatiekeuze-momenten. Aan de 
ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt via sturingsadviezen voor nadere planuitwerking, 
die een onderdeel vormen van het formele vergunningen- en bestemmingsregelingen 
traject.. 
De tweede veranderingsmogelijkheid kan worden getypeerd in de richting van het 
adviserende partnerschap, een veel sterker accent op de subjectieve vaardigheden 
vanuit het kwaliteitsteam om het planproces te beïnvloeden. In een vroeger stadium 
zoekt het team de marktinitiatieven op, ook al om te kunnen komen tot het 
schaalniveau van de principiële keuzes voor gebiedsontwikkeling, inclusief de 
locatiekeuzes. Dat vergt een meeontwikkelende aanpak, expertise ontwikkeling en 
operationele samenwerkingsverbanden , waarbij de provincie een actieve rol als mede 
ontwikkelaar nastreeft. De ruimtelijke kwaliteit wordt zo actief mee vormgeven in de 
projectontwikkeling, waarbij optimaal maatwerk geleverd kan worden. 
De derde veranderingsrichting levert meer concrete aanwijzingen en richtlijnen voor 
ontwerp en procedure, de intersubjectieve aanpak. De provincie werkt het ruimtelijk 
raamwerk verder uit in de richting van concrete aanwijzingen voor de verdere 
plandetaillering. De aspecten voor ruimtelijke kwaliteit en functiekoppeling leggen 
vanuit het provinciale schaalniveau claims op de verdere uitwerking. De vertaling van 
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de handreikingen ruimtelijke kwaliteit zijn aangrijpingsmogelijkheden voor 
samenwerking met ontwikkelende partijen, locale organisaties en gemeenten. Het 
kwaliteitsteam staat iets meer op afstand, in een toetsende rol. 
De vierde veranderingsrichting heeft betrekking op het uitbrengen van een inspirerend 
ontwikkelingsperspectief, de transjectieve aanpak. Er wordt gewerkt aan een nieuw 
perspectief van het ruimtelijk raamwerk, op basis van de nieuwe taak- en 
werkverdeling tussen de betrokken partijen in de ruimtelijke planontwikkeling. Op 
basis van een sterke eigen visie van het team (geborgd als een van de initiatoren voor 
ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit binnen het provinciale raamwerk) worden 
mogelijkheden aangeven voor verdere planuitwerkingen, waarbij de schaalsprongen 
naar een integrale gebiedsontwikkeling centraal staan. Voor de ontwikkeling van 
ruimtelijke kwaliteit wordt de weg gewezen met aansprekende voorbeelden en 
deelontwerpen.  
 
Advies naar de toekomst 

• Ongeacht de veranderrichtingen doen wij de volgende aanbevelingen:  
 
Een zekere intensivering en borging van de formeel juridische regelgeving omtrent 
het Provinciaal Kwaliteitsadvies. Dit is in ieder geval noodzakelijk in relatie tot de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), maar zeker ook wenselijk vanuit 
de mogelijkheid meer verbindend op te treden met het Provinciaal Kwaliteitsadvies.  
Het belangrijkste veld voor nieuwe werkmethoden voor het kwaliteitteam ligt in de 
professionalisering van de aanwijzingen voor verdere planuitwerking. Deels kan dat 
worden gevonden in het operationaliseren van de handreikingen, deel door veel 
scherper ontwerpwensen en richtlijnen in het advies te formuleren.  
 
De provincie als medeontwikkelende partner zal in de komende jaren noodzakelijk 
blijken te zijn voor gebiedsontwikkeling. De noodzaak voor het aangeven van de 
schaalsprongen en regionale locatie keuzes maakt een nieuwe opstelling vanuit de 
provincie noodzakelijk. Het kwaliteitsteam kan hierin een (bescheiden) rol spelen, als 
de koppeling aan ontgrondingsinitiatieven blijft zoals nu. Het team kan een veel 
bredere rol spelen (als stimulans voor integrale ruimtelijke kwaliteit) wanneer de 
borging naar dan overige beleidssectoren binnen de provincie verbetert.  
 
De provincie is bezig om nieuwe handreikingen op te stellen, waarin de gewenste en 
gedroomde ontwerpsituatie uitgewerkt wordt. Meer vrijdenkers zijn noodzakelijk die 
nieuwe wegen naar de toekomst zien. 
 
Het onderzoek laat zien, dat er een werkwijze door het provinciale kwaliteitsteam 
gevonden is. Het laat ook zien, dat de wereld waarin de ruimtelijke kwaliteit zich 
ontwikkeld, sterk in beweging is. Anders dan in het Beleidplan Zand- en kleiwinning 
Gelderland (2006), ligt het nu niet in de verwachting dat de werkwijze zal 
uitkristalliseren tot een stabiele vastomlijnde aanpak. Er zullen steeds opnieuw 
aanpassingen noodzakelijk zijn, zowel in het intern functioneren naar de overige 
provinciale werkonderdelen, naar de bestuurlijke verankering van het advies en naar 
de marktpartijen en regionaal betrokkenen. Toenemende complexiteit in regelgeving 
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en integrale gebiedsontwikkeling is niet alleen een belemmering voor het 
kwaliteitsteam, het geeft ook mogelijkheden om de borging van de ruimtelijke 
kwaliteit in steeds meer vervlochten projectontwikkeling als maatwerk te 
beïnvloeden. En dat was nu net de bedoeling van de beleidskeuze in 2006. Het blijkt 
nu nog duidelijker, dat dit een keuze is voor een ontwikkelingsaanpak, die nu een 
verdere professionalisering noodzakelijk maakt.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het Zand- en kleiwinningsplan Gelderland (Provincie Gelderland, 2006) is destijds 
aangekondigd dat er een kwaliteitsteam ontgrondingen zou worden ingesteld. Deze is 
nu ruim twee jaar actief en wordt bemenst vanuit verschillende provinciale 
disciplines: delfstoffenwinning, water, natuur, landschap, recreatie, ruimtelijke 
ordening en ruimtelijke kwaliteit. Destijds is besloten dat het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen werkende weg een eigen methodiek ontwikkelt en dat 
er een evaluatie plaatsvindt van de tot stand gekomen werkwijze en opgestelde 
adviezen. Op dit moment zijn er 16 adviezen uitgebracht door het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Een evaluatie is volgens de provincie Gelderland nu 
op zijn plaats om zo nodig de kwaliteit van de werkwijze en de kwaliteit van adviezen 
te verbeteren.  
 
 
1.2 Doel- en vraagstelling 

Het doel van het nu voorliggende evaluatierapport is om een beoordeling van de 
werkmethode van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen te maken, waarbij 
zowel de werkwijze als de inhoudelijke en procesmatige kwaliteit van de adviezen van 
het provinciale kwaliteitsteam ontgrondingen worden beoordeeld.  
 
In dit onderzoek gaat het om een ex post-evaluatie, een terugkijkende beoordeling 
hoe de handelingen om te komen tot het advies zijn verricht en welke elementen in 
het advies nu kenmerkend zijn om de ruimtelijke kwaliteit in de ontgrondingplannen 
te optimaliseren. Daarbij wordt uitgegaan van onderzoek gericht op de feitelijke 
adviezen zelf (de harde neerslag van de werkmethode) en onderzoek naar de 
contouren ( de inschatting van personen over de gevolgde procedure en de daarmee 
bereikte inhoudelijke resultaten) waaronder het advies tot stand is gekomen. We 
beperken ons onderzoek evenwel niet enkel tot dit bronnenmateriaal, maar laten in 
dit evaluatierapport ook gegevens een rol spelen uit evaluatieliteratuur en enkele 
verkenningen buiten de directe handelingsactiviteiten van het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Wil het evaluatieonderzoek ook een gebruiksfunctie 
naar de toekomst hebben, dan zijn deze aanvullingen noodzakelijk. Daarmee wordt 
ook een kader voor de verdere ontwikkeling van de werkmethode van het 
kwaliteitsteam ex ante opgebouwd. 
 
Onze ervaring met evaluatieonderzoek leidt tot onze visie, dat resultaten uit een 
onpartijdige monitoring-toetsing (het onderzoeken van de advieswerkzaamheden in 
enge zin) aangevuld moet worden met een meer subjectieve beoordeling van de 
handelingen door betrokkenen, inclusief de geadviseerden, zonder dat dit evenwel de 
onafhankelijkheid van de onderzoekers beïnvloedt. Juist om evaluatieonderzoek een 
toekomstgerichte betekenis mee te geven, is de mix van harde en zachte 
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waarnemingen door verschillende betrokken partijen een kader om de betekenis van 
de werkzaamheden goed te kunnen duiden. Daartoe kiezen wij voor een 
onderzoeksmethodiek die aspecten vanuit verschillende blikvelden goed aan de orde 
laat komen. In het volgende hoofdstuk lichten wij de methodiek en de verschillende 
blikvelden verder toe. Ook hebben wij de reacties op de eerste 
onderzoeksbevindingen van betrokkenen in onze beoordeling een rol laten spelen, 
ook al om aan te kunnen geven welke aspecten uit de evaluatie de werkwijze en de 
adviezen van het kwaliteitsteam verder kunnen laten ontwikkelen en verbeteren. 
Vandaar dat wij in deze evaluatie ook aanbevelingen geven hoe de provincie 
Gelderland het best kan omgaan met een dubbelrol van tegelijkertijd een borgende 
overheid en van een onderhandelende overheid (overheid als ondernemer).  
 
In dit onderzoek staat de volgende vraag centraal. 
 
Centrale vraagstelling: 
 
Beantwoordt het Provinciaal Kwaliteitsteam Ontgrondingen met haar werkwijze en haar 
adviezen aan de doelstelling om ontgrondingen te vergunnen mits/als ze een bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke kwaliteit? 
 
Deze centrale vraag kan worden beantwoord met de volgende onderzoeksvragen: 
 
a)  Kwaliteit van de werkwijze 
 Is de werkwijze van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen goed? Wordt 

een bepaalde methode of aanpak gebruikt? Is het instrument (een Provinciaal 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen) het juiste instrument als waarborg voor de 
voorwaarde van ruimtelijke meerwaarde/verhogen van de ruimtelijke kwaliteit 
door ontgrondingen? 

 
b) Kwaliteit van de adviezen 
 Wat is de kwaliteit van de adviezen? Heeft het Provinciale Kwaliteitsteam 

Ontgrondingen de juiste opmerkingen gemaakt? Wat zijn de impliciete criteria? 
Hoe is zowel de inhoudelijke als procesmatige advieskwaliteit te beoordelen?  

 
De opdrachtgever kan de evaluatieresultaten gebruiken om er van te leren en 
eventueel de werkwijze of de kwaliteit van de adviezen in de toekomst verder te 
ontwikkelen en te verbeteren. De opdrachtgever kan de evaluatieresultaten ook 
gebruiken om aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten te verantwoorden tot 
welke resultaten het werken met een Provinciaal Kwaliteitsteam Ontgrondingen heeft 
geleid.  
 
Naast deze directe werking kan ook doorwerking van de onderzoeksresultaten in 
indirecte zin worden verwacht, bijvoorbeeld naar andere provincies die ook met 
ontgrondingen van doen hebben. 
 
Wij hebben de evaluatie zodanig uitgevoerd, dat de methode van evalueren ook 
gebruikt kan worden bij toekomstige advieswerkzaamheden van het Provinciale 
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Kwaliteitsteam Ontgrondingen als een checklist. De door ons ontwikkelde 
evaluatiesystematiek belicht het stelsel van beoordelingsinvalshoeken die in de nu 
voltooide adviezen is gehanteerd. Dit stelsel kan als checklist het adviesteam in de 
toekomst helpen het advies op een hoger kwalitatief plan te tillen. 
 
 
1.3 Methode/aanpak 

Dit onderzoek is fasegewijs aangepakt en kende de volgende fasen: 
 
Fase 1: Startbijeenkomst en tussenoverleg  
Fase 2: Analyse van beschikbare bronnen en ontwikkeling van beoordelingskader 
Fase 3: Werkbijeenkomst met het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
Fase 4: Interviews met betrokken partners 
Fase 5: Oplevering evaluatierapport 
 
De hoofdelementen voor de uitvoering van het onderzoek kunnen als volgt 
fasegewijs worden weergegeven. 
 
Fase 1: Startbijeenkomst en tussenoverleg 
Direct na gunning van de opdracht hebben wij met de begeleidingscommissie van de 
provincie op woensdagmiddag 27 mei 2009 een startbijeenkomst met het 
projectteam van Alterra Wageningen UR gehouden.  
 
Fase 2: Analyse van beschikbare bronnen en ontwikkeling van beoordelingskader 
In deze fase is allereerst de beschikbare basisinformatie via een quick scan 
bestudeerd, te weten het Beleidsplan Zand- en kleiwinning Gelderland (Provincie 
Gelderland, december 2006) en de zestien kwaliteitsadviezen met achterliggend 
planmateriaal (divers van karakter). Daarbij is vooral gelet op het gehanteerde 
beoordelingskader voor zo ver dit is op te maken uit de basisinformatie.  
Vervolgens is een beoordelingskader opgesteld en zijn de kwaliteitsadviezen 
beoordeeld.  
 
Een korte omschrijving van de evaluatie methodiek verduidelijkt de werkwijze van 
het onderzoeksproject en leidt tot de verzameling van monitoringgegevens en 
uitgangsmateriaal voor het waarderen van de advieswerkzaamheden van het 
kwaliteitsteam. We baseren ons daarvoor op de werkmethode uit het rapport 
Kwaliteit Leefomgeving (Kersten et al., 2005). Daarin zijn vier blikvelden 
onderscheiden van waaruit ruimtelijke kwaliteit kan worden beoordeeld: 
1. objectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand aan de hand van 

checklists afgeleid van formele beleidsnota’s met criteria die zijn afgeleid van de 
doelen en die objectief zijn te meten; 

2. intersubjectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand in interactie 
en betreft daarmee groepsoordelen;  

3. subjectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand door individuele 
interpretaties en waardeoordelen; 
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4. transjectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand door 
oordeelsvorming te baseren op het gewenste eindresultaat: een gecreëerd 
toekomstbeeld dat tot geheel eigen criteria leidt.  

 
Bij deze vier blikvelden behoren verschillende beoordelingscriteria. Voor de 
verantwoording waar de criteria vandaan komen verwijzen wij naar hoofdstuk 3, 
waar een meer uitgebreide methodologische verantwoording wordt gegeven. 

Tabel 1: Verschillende beoordelingcriteria bij de vier blikvelden om de adviezen te kunnen scoren 
Objectief: 
- maatschappelijk draagvlak 
- functiekoppeling 
- ruimtelijke meerwaarde 

Intersubjectief: 
- randvoorwaarden 
- inrichtingseisen 
- ontwikkelingstermijn 

Subjectief: 
- visie van de individuele leden van het 
  Provinciale Kwaliteitsteam 
  Ontgrondingen 
- namens de provincie 
- losse opmerkingen met eigen 
  interpretaties 

Transjectief: 
- aansprekende planbeschrijving 
- een haalbaar wensbeeld 
- wenkend perspectief 

 
Deze criteria leveren de mogelijkheid de verschillende onderwerpen uit het 
kwaliteitsadvies te kunnen verbinden aan één van de blikvelden.  
 
Bij de zestien uitgebrachte adviezen is de score op criteria verricht om na te gaan op 
welke wijze de argumentatie past binnen de vier blikvelden. Ook is onderzocht of er 
sprake is van een systematisch terugkerende verhouding in de adviezen en of ze 
onderling ook enigszins met elkaar in evenwicht zijn.  
 
Het selecteren van de criteria en scores geschiedt op basis van onze inschatting en 
expertise. Om scores toe te kennen aan het gebruik van criteria uit de blikvelden, 
zullen wij een beroep doen op zogenaamde stoplichtkleuren, waarbij groen staat voor 
goed, passend, conform de doelbereiking voor kwaliteit; oranje voor neutrale 
conformiteit en rood voor onvoldoende conformiteit. Deze methodiek hebben wij 
eerder toegepast bij evaluaties van beleid voor Waardevolle Cultuurlandschappen 
(Pleijte et al., 2000) en van beleid voor Nationale Parken (Pleijte et al., 2008). De 
onderzoekers kenden eerst zelf de scores toe, waarmee het eerste monitorresultaat op 
tafel lag.  
 
Aan de hand van het verkregen beeld zijn ook interviewvragen opgesteld (bijlagen 1 
en 2). 
 
Fase 3: Werkbijeenkomst met het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
Via expert judgement (Kuindersma et al., 2006; Pleijte et al., 2000) met het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen zijn de scores bij de adviezen besproken 
en zo nodig bijgesteld als de argumentatie daartoe aanleiding gaf. In een nadere 
gesprek vroegen wij reacties op de monitorscores en die reacties verwerkten wij in dit 
evaluatieadvies. Op die manier scheiden we de monitorbevindingen (waarvoor de 
onderzoekers verantwoordelijk zijn) met de evaluatiebevindingen (die met de 
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opdrachtgever besproken zijn). Deze werkwijze leidt ons inziens tot een goed 
werkbare beoordelingssituatie, waarin ook recht gedaan wordt aan zowel harde 
gegevensbeoordeling als aan procesbeoordeling door betrokkenen, waarin in de regel 
meerdere zienswijzen een rol spelen. 
 
Via deze werkmethodiek (monitoring scores als ‘expert judgement’ (deskundigen 
beoordelingen) in combinatie met de aanvulling vanuit een methodiekdiscussie) 
komen gegevens samen, die de basis vormen voor het evaluatieadvies. 
 
Met het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen zijn ook de interviewvragen voor 
(extern) betrokken geadviseerden besproken en zo nodig aangevuld of bijgesteld (zie 
bijlagen 1 en 2. De bijlagen zijn in een afzonderlijk bijlagenrapport opgenomen).  
 
Fase 4: Interviews 
Het verkregen beeld uit de werkbijeenkomst is gebruikt om eveneens via expert 
judgement enkele interviewonderwerpen te selecteren om die aan vooral 
initiatiefnemers (marktpartijen) en andere betrokken overheidsinstanties en een 
maatschappelijke organisatie voor te leggen. Om te achterhalen hoe enerzijds 
bestuurders en beleidsmedewerkers van de provincie Gelderland de werkwijze van 
het provinciale kwaliteitsteam ontgrondingen en provinciale kwaliteitsadviezen 
beoordelen en anderzijds hoe initiatiefnemers medewerkers van gemeenten en een 
medewerker van een maatschappelijke organisatie dit doen hebben de onderzoekers 
interviews gehouden. Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen heeft hiertoe 
suggesties voor mogelijke gesprekspartners gedaan (zie bijlage 3), waarbij de 
provincie heeft gezorgd voor een mix van adviezen die zowel positief als negatief van 
aard zijn geweest. Met het bewust opzoeken van kritiek stelt de provincie zich ook 
open voor die kritiek. De interviews maakten het mogelijk om na te gaan hoe de 
onderzoeksbevindingen, de bevindingen van het provinciale kwaliteitsteam 
ontgrondingen en de bevindingen van externen zich tot elkaar verhouden, ten einde 
het evaluatieadvies te kunnen aanscherpen.  
 
Fase 5: Rapportage en presentatie 
In fase 5 is op basis van de gegevens van de voorgaande vier fases het eindrapport 
geschreven en een presentatie vervaardigd. Een eindpresentatie aan een bredere 
doelgroep maakte onderdeel uit van deze werkfase (zie bijlage 6: Powerpoint 
presentatie). 
 
Afbakening 
Buiten het project valt een systematische vergelijking met andere provincies die niet 
met kwaliteitsteams voor ontgrondingen hebben gewerkt. De provincies Noord-
Brabant en Overijssel zijn overigens wel voornemens dit te doen. Ook systematische 
vergelijkingen met andere organisaties als Habiforum als het gaat om beoordelingen 
op ruimtelijke kwaliteit of het kwaliteitsteam ingesteld voor Ruimte voor de Rivier 
vallen buiten dit project. Wel is op hoofdlijnen aan dergelijke projecten in dit rapport 
gerefereerd.  
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Deze evaluatie beoordeelt niet de inhoudelijke plankwaliteit van het 
ontgrondingsinitiatief opnieuw. Het gaat om het advies van het kwaliteitsteam, niet 
om de feitelijke planontwikkeling voor de ontgronding opnieuw tegen het licht te 
houden. Het object van studie wordt dus niet gevormd door de ontgrondings-
initiatieven, maar door de adviezen en de werkwijze van het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen.  
 
Monitoren is waarnemen en vastleggen van gegevens. We doen dat nu achteraf op 
basis van de uitgebrachte adviezen en een scoringslijst. Evalueren betekent 
beoordelen van de gegevens. De evaluatie is vooral een zogenaamde ex post- 
doelevaluatie: worden de doelen gerealiseerd die de provincie Gelderland met het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen voor ogen had en wordt de ruimtelijke 
kwaliteit verbeterd met de werkwijze en de adviezen van het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen? Een responsieve evaluatie (Abma, 1996), waarbij 
ook de waarden van andere betrokkenen in de evaluatie worden betrokken, is hier 
veel minder aan de orde. Wel is via een interview aandacht besteed aan de externe 
meningsvorming ten aanzien van het functioneren van het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen door een organisatie, die niet in eerste instantie direct 
in het adviestraject betrokken is (Gelderse Milieufederatie (GMF), maar wel in de 
maatschappelijke context (of in een later stadium of via andere procedures) 
betrokken is bij besluitvorming over de grondstoffenwinning. Het advies van het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen heeft een eigen plaats in het formele 
beleids- en besluitvormingstraject van de provincie Gelderland. Het is een eerste 
toetsingsmoment, waar latere procedures (en dan participerende organisaties) mede 
op gebaseerd zijn. Een verkenning van meningsvorming van een van deze partijen in 
fase 4 (interviews met externen) is in de evaluatiewerkzaamheden opgenomen.  
 
 
1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het ontgrondingenbeleid van de provincie Gelderland 
gepresenteerd. Hiertoe worden eerst de hoofdlijnen uit het Beleidsplan Zand- en 
kleiwinning gepresenteerd (2.1), wordt het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgron-
dingen beschreven (2.2.), worden de tot nu toe 16 uitgebrachte adviezen van de 
afgelopen drie jaar gepresenteerd (2.3) en worden tenslotte de verwachtingen 
uitgesproken ten aanzien van de methode van werken die men in het Beleidsplan had 
(2.4).  
 
In hoofdstuk 3 wordt het beoordelingskader voor ruimtelijke kwaliteit beschreven 
aan de hand van de zogenaamde vier blikvelden (3.1). Vervolgens worden de zestien 
provinciale kwaliteitsadviezen beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader 
(3.2). Dan wordt een totaalbeeld opgemaakt van onze beoordeling van de 
kwaliteitsadviezen (3.3). Verder wordt het beoordelingskader voor de interviews 
gepresenteerd (3.4). Daarna worden dan de kernuitspraken van de acht gesprekken 
met vijftien mensen (er zaten dubbelinterviews bij: gesprekken met twee personen 
tegelijkertijd) weergegeven (3.5). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een weergave 
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van scores die de provinciale en externe gesprekspartners hebben toegekend aan de 
werkwijze en de adviezen van de provincie.  
 
In hoofdstuk 4 presenteren wij onze bevindingen. Hiertoe geven wij eerst aan hoe 
wij de huidige situatie hebben waargenomen (4.1.). Vervolgens geven wij aan welke 
verandermogelijkheden wij zien (4.2). Tot slot geven wij een advies voor de 
toekomst.  
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2 Ontgrondingen in Gelderland 

2.1 Provinciaal Beleidsplan Zand- en kleiwinning 

Het Rijk geeft in de Nota Ruimte (ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer et al., 2006) de hoofdlijnen van het nieuwe 
rijksbouwstoffenbeleid aan en laat daarbij kwantitatieve sturing (taakstellingen, 
realiseren van krapte in de markt door als overheid locaties voor ontgronding aan te 
wijzen) los. Daarvoor in de plaats dient zich sturing op kwaliteit te ontwikkelen. 
Ontgrondingsprojecten voorzien Nederland dan niet alleen van grondstoffen, maar 
dienen ook de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Daarvan is volgens de provincie 
Gelderland (2006) sprake als marktwerking leidt tot: 1) maatschappelijk draagvlak, 2) 
functiekoppeling en 3) ruimtelijke meerwaarde.   
In het Beleidsplan Zand- en kleiwinning Gelderland (2006) zijn deze ruimtelijke 
beleidsuitgangspunten aangevuld met niet-ruimtelijk beleid. Marktwerking staat 
voorop, in plaats van gebiedend en verbiedend beleid. Ontgrondingslocaties worden 
niet meer van tevoren aangewezen, maar komen tot stand via marktwerking. 
  
Gelderland heeft veel beton- en metselzand, ophoogzand en klei in de ondergrond, 
wat leidt tot marktinitiatieven voor winning van zand en klei. Omdat ontgrondingen 
vaak een grootschalige en bovenlokale impact hebben op het landschap en daarnaast 
meerdere planologische functies en belangen aangaan in de fysieke omgeving, beseft 
de provincie Gelderland dat zij verantwoordelijk is voor een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing en goede belangenafweging. Ontgrondingen kunnen 
bedreigingen vormen voor tal van planologische functies en belangen, maar kunnen 
evengoed kansen bieden. Zo kan de winning van zand en klei goed samengaan met 
doelstellingen als waterberging, recreatie en natte natuur.  
 
De locatiekeuze vanuit de markt binnen Gelderland dient overigens wel te passen 
binnen de raamwerken die eerder in het streekplan (Provincie Gelderland, 2005) 
waren onderscheiden: groenblauwe raamwerk, rode raamwerk en multifunctionele 
raamwerk, waarbij binnen ieder raamwerk overigens mogelijkheden werden gezien 
voor zand- en kleiwinning, bijvoorbeeld natuurontwikkeling of stedelijk 
uitloopgebied. 
 
De rol van de provincie bij initiatieven voor ontgrondingen kunnen overigens 
tweeledig zijn: allereerst het beoordelen van initiatieven als bevoegd gezag en ten 
tweede kan zij ook als partner een rol spelen bij gebiedsontwikkeling. Dit laatste 
heeft zich overigens bij de zestien uitgebrachte adviezen nog niet voorgedaan, maar 
zou zich in de toekomst wel kunnen voordoen.  
 
De provincie Gelderland heeft het begrip ruimtelijke kwaliteit bij zand- en 
kleiwinning als volgt uitgewerkt: “Ruimtelijke kwaliteit wordt bereikt wanneer sprake 
is van functiekoppeling en een kwalitatief goed ontwerp, beide met meerwaarde voor 
nu en op de langere termijn. Van een kwalitatief goed ontwerp is sprake wanneer 
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rekening wordt gehouden met de bestaande waarden in een gebied, met de 
inpasbaarheid van het ontwerp in het plangebied en in de bredere omgeving, en 
wanneer afronding van de winning binnen een afzienbare periode wordt 
gerealiseerd.” (Provincie Gelderland, 2006).  
 
Sturing op ruimtelijke kwaliteit is een relatief nieuw fenomeen in Nederland en de 
wijze waarop dit zou moeten plaatsvinden bij winning van bouwgrondstoffen heeft 
zich nog niet uitgekristalliseerd. Op andere terreinen zijn hier wel eerste ervaringen 
mee opgedaan, bijvoorbeeld bij Habiforum (een kennisnetwerk van en voor 
professionals in de ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling) of door het 
projectbureau Ruimte voor de Rivier dat een kwaliteitsteam had ingesteld ter 
beoordeling van initiatieven voor rivierverruiming. Andere provincies laten weer 
andere werkvormen zien als het instellen van een provinciaal adviseur (bijvoorbeeld 
provincie Noord-Holland waar een provinciale bouwmeester is aangesteld) of het 
instellen van een Atelier (bijvoorbeeld Werkplaats voor ruimtelijke kwaliteit in de 
provincie Overijssel).  
 
De provincie is op grond van de Ontgrondingenwet het bevoegd gezag voor 
vergunningverlening en handhaving. Er is daarbij een directe relatie met andere 
bestuurslagen. Zo moet het ministerie van Verkeer en Waterstaat toestemming geven 
voor ontgrondingen in uiterwaarden en zal het provinciaal beleid niet in strijd mogen 
zijn met de PKB Ruimte voor de Rivier (Ministerie van Verkeer en Waterstaat et al., 
2006). Gemeenten dienen planologische medewerking te verlenen, al maakt de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) ten opzichte van de oude Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (WRO) het mogelijk om hier als hogere overheid in de 
bevoegdheden van de lagere overheid te treden. In de toekomst zal een nadere 
discussie plaats vinden over het eigendom van het bevoegd gezag in het kader van 
bijvoorbeeld de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit onderzoek 
evalueert het huidige gebruik en de huidige praktijken van de provinciale 
kwaliteitsadviezen.  
Voorafgaand aan de vergunningaanvraag adviseert de provincie Gelderland om 
vooroverleg te plegen voordat de aanvraag definitief wordt ingediend. Opvallend is 
de grote rol die volgens de provincie Gelderland in het Beleidsplan Zand- en 
kleiwinning Gelderland wordt weggelegd voor zogenaamde objectieve criteria vooraf: 
“De provincie toetst de aanvraag aan haar beleid zoals opgenomen in het Streekplan 
en andere daarvoor in aanmerking komende vastgestelde plannen en richtlijnen 
(Provincie Gelderland, 2006: 13).” Daarnaast ademt het Beleidsplan vertrouwen uit 
als het gaat om collegiaal bestuur tussen overheden en met andere partijen: “In de 
belangenafweging wordt ook getoetst op draagvlak bij andere overheden, 
maatschappelijke organisaties en bewoners (Provincie Gelderland, 2006: 13) .” 
 
 
2.2 Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 

Aanvragen voor vergunningen voor meer eenvoudige projecten worden in de 
provincie Gelderland direct in procedure gebracht. Om bij meer complexe projecten 
de ruimtelijke kwaliteit van de eindsituatie van aanvragen te kunnen beoordelen is in 
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maart 2006 binnen de provincie Gelderland een Provinciaal Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen (PKO) ingesteld, waarin in ieder geval de disciplines ecologie, 
landschap, ruimtelijke ordening (gebiedsspecialisme en ruimtelijke kwaliteit) en 
deskundigheid op gebied van de beoogde eindfunctie zijn vertegenwoordigd 
(Provincie Gelderland, 2006). Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen heeft 
tot taak om advies uit te brengen over de planning en inrichting van het plangebied 
waar een initiatief van een ondernemer zich op richt. Het Provinciale Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen adviseert in het kader van vooroverleg (in verschillende stadia van 
planvorming). Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen kan tevens gevraagd 
worden advies uit te brengen over de rol van de provincie bij de verdere 
ontwikkeling van het project. Wanneer de provincie namelijk partner wil worden bij 
een ontgrondingsproject kan deze adviesrelatie zich wellicht uitbreiden tot een 
publiek-private samenwerking.  
 
  
2.3 Uitgebrachte adviezen 

Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen heeft in drie jaar tijd, de periode van 
maart 2006 tot en met maart 2009, voor 13 projecten adviezen mogen uitbrengen. 
Omdat ook sprake is van dubbeladviezen is eigenlijk sprake van 16 adviezen. Het 
laatste advies heeft ons inziens betrekking op twee afzonderlijke projecten die nu 
door het interne kwaliteitsteam ontgrondingen zijn samengetrokken in één advies.  
In onderstaand overzicht (tabel 2) worden in chronologische volgorde de 
uitgebrachte adviezen gepresenteerd met bijbehorende adviesdata. 

Tabel 2: Uitgebrachte adviezen in chronologische volgorde 
1 Netterden  1 4 2006 
2 Landschapszone Waalsprong 1  27 6 2006 
3 Roswaard  16 10 2006 
4 Huissensche Waarden 1  11 12 2006 
5 Beuningse plas  14 12 2006 
6 landschapszone Waalsprong 2  31 1 2007 
7 Cyclisch beheer uiterwaarden  26 3 2007 
8 Carvium Novum  1 5 2007 
9 Huissensche Waarden 2  30 5 2007 
10 Bijlandse waard  24 5 2007 
11 Lobberdense waard  26 9 2007 
12 Marensche Waarden  29 10 2007 
13 De zandmeren  13 2 2008 
14 Wellness Montferland  3 9 2008 
15 Randwijkse Waarden  27 10 2008 
16 Crobsewaard en Kerkewaard  9 2 2009 

 
 
2.4 Verwachtingen methode van werken Provinciaal Kwaliteitsteam 

Destijds is besloten en aangekondigd in het Beleidsplan Zand- en kleiwinning 
(Provincie Gelderland, 2006) dat het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen van 
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de provincie Gelderland werkende weg een eigen methodiek zou ontwikkelen en dat 
er een evaluatie zal plaatsvinden van de tot stand gekomen werkwijze en opgestelde 
adviezen.  
In het Beleidsplan zand- en kleiwinning was die evaluatie voor medio 2007 
aangekondigd, maar de praktijk wees uit dat er meer ervaringen nodig waren om te 
kunnen leren.  
 
Om de ruimtelijke kwaliteit te kunnen toetsen, werd vooraf al een soort checklist of 
methode in het Beleidsplan zand- en kleiwinning (Provincie Gelderland, 2006) 
aangereikt: 
“Ieder initiatief wordt beoordeeld op de eisen van het ruimtelijk raamwerk 
(streekplan: groenblauw-, rood en multifunctioneel raamwerk) waarbinnen de ingreep 
plaatsvindt en aan de hand van de hieronder staande aandachtspunten, die een 
uitwerking zijn van het uitgangspunt ruimtelijke kwaliteit zoals in het Beleidsplan 
zand- en kleiwinning vermeld:  
• Is sprake van functiekoppeling? (koppeling met strategische doelen van de 

provincie in het rode en groenblauwe raamwerk of koppeling met lokale doelen in 
het multifunctionele raamwerk) Hierbij wordt vooral gekeken naar samenhang en 
diversiteit. 

• Wordt voldoende omgegaan met de bestaande waarden in het gebied? Hoe 
verhouden de nieuwe functies zich tot de bestaande waarden? 

• Past dit ontwerp in het plangebied en in de bredere omgeving? Hierbij wordt 
gekeken naar schaal en vormgeving. 

• In welke mate is er overeenstemming met gemeenten, waterschappen, maat-
schappelijke organisaties (Gelderse Milieufederatie, Gelders Landschap etc) en 
bewoners? Dit in verband met de toekomstwaarde, draagvlak. 

• Wordt een tijdige afronding van de winning gerealiseerd? Binnen afzienbare tijd de 
gewenste eindfunctie realiseren betreft niet alleen het aspect overlast maar ook de 
ruimtelijke kwaliteit in een gebied. 

 
Voor de provincie Gelderland vormde dit de achtergrond waartegen zij de werkwijze 
van het kwaliteitsteam en de uitgebrachte adviezen wilde beoordelen. In het volgende 
hoofdstuk wordt beschreven hoe de werkwijze en de uitgebrachte adviezen feitelijk 
zijn te beoordelen. 
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3 De adviezen beoordeeld 

3.1 Beoordelingskader: vier blikvelden 

Het object van onderzoek (de ruimtelijke kwaliteit) heeft de laatste jaren een 
opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. Steeds meer werd dit begrip in de 
ruimtelijke ordening en beleidsontwikkeling gebruikt, echter zonder dat er een vaste 
definitie ontwikkeld werd. Veranderingen in kwaliteit werden sinds de eind 
negentiger jaren steeds meer gezien als een factor, die bepalend was voor de 
beoordeling van planvorming en projectontwikkeling.  
Het begrip ruimtelijke kwaliteit kwam in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, deel 1 
(Ministerie van VROM, LNV, VenW en EZ, 2001) nadrukkelijk onder de aandacht 
om “de hoogst mogelijke ruimtelijke kwaliteit te bevorderen”. De spanning tussen 
deze open benadering en de discussie wat dan precies die kwaliteit wel was, is te zien 
in de wijze waarop indertijd de zogenoemde zeven criteria van ruimtelijke kwaliteit 
werden benoemd: Ruimtelijke diversiteit, Economische en maatschappelijke 
functionaliteit, Culturele diversiteit, Sociale rechtvaardigheid, Duurzaamheid, 
Aantrekkelijkheid en de Menselijke Maat. Ieder van deze criteria bevatten talrijke 
verwijzingen naar de gewenste kwaliteit. Nieuw was de wens deze criteria ook in te 
kunnen zetten als beleidsinstrument.  
Deze aanpak werd verder uitgewerkt in de Nota Ruimte (Ministeries van VROM, 
LNV, VenW en EZ, 2006), waar de ruimtelijk kwaliteit nog meer een centrale rol 
krijgt toebedeeld, tezamen met begrippen als ontwikkelingsplanologie, decentralisatie 
en het verleggen van accenten van ruimtelijke ordening naar ontwikkeling. De 
ruimtelijke kwaliteit wordt een beleidsdoel en toetsingscriterium om planmatig 
gewenste kwaliteitsdoelen te bereiken. Ook hier is te zien dat het accent ligt op een 
mix van meetbare en onmeetbare aspecten. De benoeming van kwaliteit is breed, het 
is een zogenoemd container begrip. Wie dat wil kan een eigen betekenisgeving 
verbinden aan het begrip. Daarmee is het begrip veel breder dan een kwantitatieve 
meeteenheid. 
Naast de inhoudelijke dimensie van kwaliteit is ook de proces dimensie van groot 
belang. Daarbij gaat het om de wijze waarop kwaliteit verandert.  
 
Door het container karakter van (beide) begrippen dient zich een breed scala aan 
definitie-typen aan. Zo zijn er : 
• Interne definities, als samengestelde begrippen (de zeven criteria van Pronk); 
• Externe definities, die door hun context betekenis krijgen (de kwaliteit van de 

natuur in het Naarder Meer is..); 
• Flexibele definities, die in de tijd steeds een veranderend beeld laten zien 

(Kwaliteit voor en na de Club van Rome); 
• Normatieve definities bevatten stelsels van (wetenschappelijk vastgelegde) 

kenmerken, zoals de kernkwaliteiten van het landschap; 
• Emotionele definities gaan over basale gevoelens van mensen, die hun waardering 

voor kwaliteit uiten (dit is mooi). 
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Zo zijn nog tal van andere typen te zien, waardoor snel het zicht op de werkelijkheid 
een bijzondere kleuring aanneemt. Afhankelijk van de aangehangen definitie ontstaat 
bij actoren een eigen invulling van de containerbegrippen, een eigen kleuring van de 
complexe werkelijkheid. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd om meer 
structuur te brengen in de discussie wat ruimtelijke kwaliteit dan wel is, bijvoorbeeld 
via de activiteiten van de werkgemeenschap ruimtelijke kwaliteit van Habiforum. 
Daar is een Matrix ruimtelijke kwaliteit ontwikkeld (tabel 3), een hulpmiddel waarmee 
bijvoorbeeld bestuurders en wijkbewoners een gemeenschappelijk beeld kunnen 
vormen over de kenmerkende kwaliteiten van een wijk of de ontwikkeling van een 
gebied.  

Tabel 3: Matrix ruimtelijke kwaliteit 
 

  Economisch belang  Sociaal belang  Ecologisch belang  Cultureel belang 

Gebruikswaarde             

Belevingswaarde             

Toekomstwaarde             

Bron: werkbank ruimtelijke kwaliteit Habiforum  
 
De matrix, een checklist met kwaliteitscriteria, helpt deskundigen, ambtenaren, 
bewoners en projectontwikkelaars om inzicht te krijgen in elkaars ideeën, wensen, 
eisen en taalgebruik over de kwaliteit van een wijk of gebied. Daardoor ontstaat een 
gemeenschappelijk beeld van de gewenste kwaliteit. De matrix brengt ook mogelijke 
tegenstellingen tussen verschillende betrokkenen aan het licht. Feitelijk laat ook deze 
techniek zien, dat de definitie van wat ruimtelijk kwaliteit nu werkelijk is, veelal de 
resultante van een discussie is. 
 
De provincie Gelderland volgt in grote lijnen de hiervoor geschetste ontwikkelingen 
in het denken over de ruimtelijke kwaliteit. Zo zijn in het Beleidplan  
Zand- en kleiwinning (Provincie Gelderland, 2006) aandachtspunten geformuleerd 
als algemene kernwaarden voor de ruimtelijke kwaliteit. Deze aandachtspunten zijn 
tamelijk abstract van karakter en moeten een nadere uitwerking krijgen in de 
projectontwikkelingsplannen voor zand- en kleiwinning. Pas dan kan gesteld worden, 
dat aan de gewenste uitwerking van ruimtelijke kwaliteit is voldaan. Binnen dit 
stramien past de aanpak van het kwaliteitsteam, dat adviseert bij 
vergunningsaanvragen en bij vooroverleg. Op die manier wordt geparticipeerd in de 
ontwikkelingsdiscussie, waarmee geleidelijk aan de exacte betekenis van ruimtelijke 
kwaliteit in het projectplan duidelijk wordt. Ook betekent deze aanpak dat er geen 
algemeen geldende criteria zijn (of geformuleerd worden) die opgaan voor alle 
Gelderse projecten, het is maatwerk en de uitkomst van de lokale 
vormgevingsdiscussie wat in dat geval onder ruimtelijke kwaliteit is uitgewerkt. Het 
kwaliteitsteam heeft de opdracht werkenderwijs de beoordeling verder te 
ontwikkelen, met oog voor ervaringen elders in het land. 
 
Deze methode van aanpak betekent voor de evaluatie van de werkwijze, dat er ook 
geen direct toetsingskader voor het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
voorhanden is (bijvoorbeeld in de vorm van na te streven kernkwaliteiten of 
richtinggevende aanwijzingen voor kwalitatieve planontwikkeling).  
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De beoordelingsgronden zijn daarom gezocht binnen een bestaand theoretisch kader, 
ontwikkelt juist om de kenmerkende eigenheid in het debat over kwaliteit te 
karakteriseren. Een onderscheid in verschillende vertogen is aangehouden. Het 
beschrijft richtingen, waarin het debat over de ruimtelijk kwaliteit wordt gevoerd. Dat 
levert een kader, waarin de bijdragen van het Provinciaal Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen aan de maatschappelijke en projectontwikkelingdiscussie kunnen 
worden gekoppeld. Ook zijn er dan beoordelingsmogelijkheden om na te gaan, in 
hoeverre de provinciale bijdragen functioneel, stimulerend of juist remmend hebben 
gewerkt op de formulering van ruimtelijke kwaliteit in de projecten. 
 
Het theoretische kader gaat uit van vier verschillende principiële denkwijzen over 
ruimtelijke kwaliteit (tabel 4): 

Tabel 4: Vier werelden van kwaliteit 
Wereld Uiterlijke 

natuur 
Sociale 
werkelijkheid 

Innerlijke natuur Virtuele 
omgeving 

Houding Objectiverend Normatief Expressief Zoekend 
Kennis Objectief Intersubjectief Subjectief Transjectief 
Kwaliteitscriterium Waarheid Juistheid Waarachtigheid Virtuele realiteit 

 
De verschillende denkwijzen leiden tot specifieke blikvelden, hoe aangekeken wordt 
tegen ruimtelijke kwaliteit en kan worden geanalyseerd (zie ook p. 19 en 20): 
1. objectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand aan de hand van 

checklists afgeleid van formele beleidsnota’s met criteria die zijn afgeleid van de 
doelen en die objectief zijn te meten (gedefinieerde kwaliteit); 

2. intersubjectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand in sociale 
interactie en betreft daarmee groepsoordelen (overeengekomen kwaliteit); 

3. subjectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand door individuele 
interpretaties en waardeoordelen (beleefde kwaliteit); 

4. transjectief: de beoordeling van ruimtelijke kwaliteit komt tot stand door 
oordeelsvorming te baseren op het gedroomde eindresultaat: een gecreëerd 
toekomstbeeld dat tot geheel eigen criteria leidt (virtuele kwaliteit). 

 
Iedere wereld van denken die bij een blikveld hoort, heeft een eigen structuur van 
onderzoeken, definiëren en de wijze waarop met informatie wordt omgegaan. 
In de objectieve wereld ligt het accent op organisatie, inhoudelijkheid als centrale 
waarde, toetsbaarheid, regelmaat en toegankelijkheid. Er is sprake van definities, 
doelen, criteria en een lineaire manier van onderzoeksorganisatie. Sterk gebonden aan 
disciplinaire en inhoudelijke geledingen in de complexiteit van kennis. Sturing van 
processen gebeurt veelal hiërarchisch in doel-middel-resultaat relaties. In de 
intersubjectieve wereld ligt het accent op groepsdebat, bereiken van consensus, 
inkadering en operationele toepasbaarheid. Er is sprake van specificering van normen 
en waarden, zelfevaluatie, groeitrajecten en sociale groepen als organisatie. Belangrijk 
zijn de begrenzingen van de groepscondities, zowel in ruimte als in tijd. Er is een 
zoeken naar interactieve sturing. Via sociale processen en een adoptieaanpak wordt 
onderzoekskennis verheven tot de groepsmores, met een specifiek aan condities 
gebonden toepassingsbereik. In de subjectieve wereld is het weten de spil voor het 
mobiliseren van persoonlijke kennis, meningen, percepties en interpretaties van de 
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omgeving. Er wordt gewerkt met geheugen, visie, overtuiging en gepassioneerde 
inzet van intermenselijke communicatie, vaak ook met non-verbale technieken. In de 
virtuele wereld ligt het accent op het structureren van stelselmatige vernieuwing en 
verandering in het zoeken en bekijken, downloaden en wissen, vinden van nieuwe 
locaties en andere sites, waarbinnen zich inhoudelijke aspecten bevinden. Er wordt 
gewerkt met sprookjes en verhalen, informatieruimten, discussiefora, E-zines en 
nomadische kennistransferpunten. Het accent ligt op de overdracht van informatie 
en belangrijk is de stelselmatige vernieuwing in het aanbod. De werkzaamheden van 
het intern Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen maken gebruik van methoden 
uit alle vier de denkwerelden.  
 
De hypothese bij het onderzoek leunt op de veronderstelling, dat adviezen en aanbevelingen (vanuit 
het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen) vooral dan zinvol zijn, als ze binnen de context van 
een specifieke structuur van een blikveld passen.  
 
Iedere wereld kent immers een eigen dynamiek en spelregels. Actoren die vanuit de 
ene structuur functioneren zullen argumentatie uit een andere structuur niet 
herkennen en snel terzijde leggen. Een ingreep geformuleerd vanuit een specifieke 
blikveldstructuur (het mag niet vanuit het woningbouwbeleid van de provincie) zal 
vanuit een andere structuur (er is toch lokaal draagvlak ontwikkeld met alle direct 
betrokkenen) niet herkend en erkend worden. De theorie geeft aan, dat informatie en 
argumentatie uit de verschillende denkwerelden heel moeilijk bij elkaar komen. Dit 
aspect staat centraal in onze evaluatie van de effectiviteit van de provinciale 
kwaliteitsadviezen. Zijn de adviezen consistent vanuit een bepaalde 
(methodologische) structuur en op welke wijze passen ze op de planontwikkelings-
processen die ze willen beoordelen en beïnvloeden? 

 
Om die analyse uit te voeren zijn alle adviezen per informatieargument geclassifi-
ceerd en beoordeeld. De adviesteksten zijn zin voor zin beoordeeld. De classificatie 
(naar de vier blikvelden) geeft aan welke structuur en strekking de opmerking in het 
advies heeft. De methode om de classificatie aan te brengen is als volgt : 
• Wanneer er een referentie naar streekplan, nota’s of formele standpunten wordt 

gedaan in de zin: aangeven onder de objectieve aspecten (maatschappelijk 
draagvlak, functiekoppeling of ruimtelijke meerwaarde); 

• Wanneer het gaat om adviezen richting nadere (gezamenlijke) planuitwerking 
(randvoorwaarden, inrichtingseisen en ontwikkelingstermijn) in de kolom 
intersubjectieve aspecten; 

• Wanneer het gaat om teksten, waarin duidelijk de mening van het kwaliteitsteam 
geventileerd wordt (visie van de commissie/team, namens de provincie en losse 
opmerkingen) in de kolom subjectieve aspecten; 

• Wanneer er sprake is van opmerkingen gericht op een gewenste 
toekomstontwikkeling (aansprekend plan, haalbaar wensbeeld of wenkend 
perspectief): de kolom transjectieve aspecten. 

 
De beoordeling of de opmerking conform/neutraal/niet conform is vanuit het 
perspectief van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Zo zijn opmerkingen 
waarin positief gerefereerd wordt aan het streekplan groen gescoord (conform). 
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Opmerkingen over bijvoorbeeld inrichtingseisen, waaraan het initiatief nu nog niet 
schijnt te voldoen scoren rood (niet conform). Bij twijfel wordt de neutrale kleur 
oranje gebruikt.  

  
De aspecten binnen de blikvelden waar naar gekeken wordt zijn te zien als de 
kenmerkende onderwerpen, waar de uitwerking in het discours zich op zal 
toespitsen. Zo ligt de opdracht om te komen tot functiekoppeling en ruimtelijke 
meerwaarde ten grondslag aan de opzet van de formele Gelderse Beleidnota’s. Zo 
zijn randvoorwaarden en inrichtingseisen bij uitstek het onderwerp van besprekingen 
in een projectontwikkeling met veel verschillende betrokken partijen. De aspecten, 
waarop de kwaliteitsuitspraken gerubriceerd worden, zijn als volgt: 
 
Objectief: 
- maatschappelijk draagvlak 
- functiekoppeling 
- ruimtelijke meerwaarde 
 
Intersubjectief: 
- randvoorwaarden 
- inrichtingseisen 
- ontwikkelingstermijn 
 
Subjectief: 
- visie van de individuele leden van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
- namens de provincie 
- losse opmerkingen met eigen interpretaties 
 
Transjectief: 
- aansprekende planbeschrijving 
- een haalbaar wensbeeld 
- wenkend perspectief 
 
Deze aspecten kunnen ook in de toekomst in een checklist worden gebruikt. In de 
zogenoemde matrixtabellen zijn de adviesuitspraken van elk kwaliteitsadvies 
uitgesplitst en gescoord per afzonderlijke uitspraak. Er ontstaat daarmee een beeld 
over het totale kwaliteitsadvies op twee niveaus: 
1)  hoe de verdeling van uitspraken ten opzichte van de blikvelden in elkaar zitten. 

Daarmee is te zien van welk soort uitspraken het advies nu gebruik maakt om 
de ruimtelijke kwaliteit in het planontwerp te beïnvloeden. 

2)  welke mate van conformiteit de adviesuitspraken kennen.  
Daarmee is snel te zien of het Provinciale Kwaliteitsteam positieve dan wel 
negatieve sturing aanbrengt in de uitspraken. 
 

Dit levert een overzicht per uitgebracht advies, maar ook kunnen aan de hand van de 
verschillende matrixen nu de adviezen onderling vergeleken worden. Daarmee 
ontstaat ook de mogelijkheid om na te gaan of er sprake is van progressie in de 
werkwijze (zoals de werkopdracht om gaandeweg de methode van werken uit te laten 
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kristalliseren). De analyse van afzonderlijke adviesuitspraken richt zich dus op de 
inhoud van het advies en niet op de strekking of context. Wij beoordelen dus niet 
zelf de inhoudelijke kwaliteit van het ruimtelijk plan of de invloed, die het advies 
daarop kan hebben. Wij evalueren met de scores in de matrix de werkwijze van het 
kwaliteitsteam en de manier waarop ze de inhoudelijke adviesboodschap 
componeren. Er is gekeken naar de kwalitatieve betekenis van de uitspraken (in de 
matrixtabel toegewezen en gekleurd) en naar kwantitatieve aspecten (hoe vaak komen 
bepaalde uitspraken nu voor). 
 
De evaluatie van de adviesuitspraken richt zich met name op die onderdelen, waar 
het initiatiefplan wordt besproken. De meeste adviezen beginnen met een 
beschouwing/citaten/aanhalingen uit het Gelderse Streekplan of beleidvisies. Dat 
zijn meer inleidende uitspraken, die het kader aangeven waarbinnen het initiatiefplan 
tot ontwikkeling is gebracht. Het zijn geen adviesuitspraken, die wel in vervolg-
paragrafen van het totale adviesdocument volgen. Wanneer deze beschouwingen wel 
waren mee gescoord, zou het totaal voor de kolom objectieve uitspraken wat hoger 
hebben gelegen. Wij zetten de evaluatie in op het moment in het advies, dat het 
kwaliteitsteam zelf gaat aangeven welke aspecten op de ruimtelijke kwaliteit in de 
planvorming van toepassing zijn. 
 
De scores van de verschillende adviezen zijn tijdens de werkbijeenkomst met de 
leden van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen besproken. Hoewel het 
plaatsen van een zinsnede uit het advies in een bepaalde kolom soms tamelijk 
arbitrair is, geeft het totaal wel een goed overzicht. De opmerkingen die onder de 
tabellen staan, zijn voor de leden van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
wel herkenbaar (zie bijlage 4).  
 
 
3.2 Totaalbeeld kwaliteitsadviezen 

Wanneer de adviezen van het kwaliteitsteam tezamen worden geanalyseerd vallen de 
volgende aspecten op: 
1) Het kwaliteitsadvies bespreekt onderwerpen, indirect een toetsing aan ruimtelijke 

kwaliteit. Het komt op de onderzoekers meer over als een bespreekverslag dan 
van een op toetsing gericht advies. De inhoudelijke boodschap komt 
gefragmenteerd over, waarbij de structuur van de argumentatie op toevalligheid 
lijkt te gebeuren. Er worden steeds reacties gegeven op inhoudelijke aspecten, 
waarbij het totale advies uit de optelsom van die aspecten dient te worden 
afgeleid door de lezer. Waarom sommige onderwerpen aan de orde komen is 
niet altijd helder. Zeker als naar de adviezen afzonderlijk gekeken wordt, 
ontbreekt het inzicht in de structuur, die over alle adviezen in de tijd wel degelijk 
aanwezig is. De adviesfunctie (op welke wijze de argumentatie nu gaat bijdragen 
aan de ruimtelijke kwaliteit) is vaak niet expliciet en geeft de mogelijkheid het 
advies op verschillende wijzen te interpreteren.  

2) De balans in argumentatie tussen de sectoren ontbreekt soms: bij groene 
ruimtelijke functies geldt in de adviezen een andere balans in aandacht dan bij 
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rode functies. Groen krijgt met name in de eerste uitgebrachte adviezen veel 
aandacht.  
Extra aandacht is er voor rode argumenten op het moment dat er ongewenste 
ontwikkelingen optreden in het initiatiefplan en er een probleem met het plan in 
het advies moet worden uitgewerkt. Ook is er sprake van een onbalans in de 
hardheid van uitspreken voor rood of groen, waarbij met name de rode 
tegenargumenten een meer formeel karakter hebben (verwijzingen naar hard 
provinciaal beleid). De balans in de argumentatie is voor het bereiken van 
ruimtelijke kwaliteit van groot belang. Ruimtelijke kwaliteit is een delicaat 
evenwicht tussen ruimtelijke functies in een gebied. Om het gebied als geheel te 
ontwikkelen is juist de samenhang tussen functies essentieel. Een focus op een 
enkele gebruiksfunctie leidt tot een onbalans in het advies.  

3)  In het uitgebrachte advies is nauwelijks aandacht voor de formele inkadering van 
het advies. De meeste adviezen zijn gegeven op een moment dat er sprake is van 
informeel vooroverleg. Er is nog geen formele vergunningaanvraag, dat kan 
soms nog jaren duren. Vaak is er alleen een concept inrichtingsplan, soms niet 
meer dan een schets. Dit heeft gevolgen voor de inhoudelijke wijze van 
adviseren van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Immers het is 
anders over een schetsontwerp te adviseren dan over een plan met formeel 
juridische status. Het advies is daardoor meer vrijblijvend. Het advies op een 
planinitiatief voor ontgronding zit niet op een vaste plaats in een vaste 
procedure en heeft feitelijk geen formeel juridische verankering. In het advies 
wordt hierop niet ingegaan, waarmee een open procesbenadering is gekozen in 
de projectontwikkeling. In de onderzochte adviezen lijkt dit (tot nu toe) geen 
grote problemen te hebben opgeleverd. Met name het ontbreken van een 
procedurele borging (en daarmee van een zekere hardheid van het inhoudelijke 
advies) zal in de aanbevelingen nader aandacht moeten krijgen. Bij een goed 
verlopend proces liggen (blijkt ook uit het onderzoek) er geen problemen. Maar 
wanneer er tijdens de projectontwikkeling sprake gaat zijn van tegengestelde 
belangen of conflicten (zowel intern als extern) is het ontbreken van de formele 
inkadering een zwakke schakel in de werkzaamheden van het provinciale 
kwaliteitsteam ontgrondingen. Als de provincie de adviesaanvraag wel 
formaliseert, dan ligt het in de rede dat er ook weer beroep mogelijk zou moeten 
zijn. Daarmee is het advies nu weinig juridisch geformuleerd, waarmee de 
toetsingswaarde aan kracht verliest. De verplichting om plannen in een 
vroegtijdig stadium breed voor te leggen en te bespreken bestaan niet.  

4)  Het uitgebrachte advies van het kwaliteitsteam is reactief op het markt-initiatief 
en heeft geen achterliggende consistente werkmethoden. Door het 
kwaliteitsteam wordt gereageerd op het voorgelegde initiatief, zonder dat de 
initiatiefnemer op voorhand alle criteria kent waarop beoordeeld zal worden. De 
meeste initiatiefnemers en adviseurs weten overigens wel wat zij moeten doen 
om een positief advies te krijgen. Zij gaan op zoek naar een positief advies over 
een plan waar zoveel mogelijk zand of klei mag worden gewonnen en dat ook 
nog ruimtelijke kwaliteit oplevert. Het toetsingsraamwerk uit het Beleidsplan 
zand- en kleiwinning wordt niet gebruikt als structuur om het advies op uit te 
brengen. Door de reactieve aanpak ontvalt een sturingsmogelijkheid, waarbij de 
initiatiefnemers gestimuleerd kunnen worden om beleidsvoorkeuren 
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(bijvoorbeeld locaties uit oudere streekplannen of langlopende ontgronding-
initiatieven) vanuit de provincie op te pakken.  

5) In de adviezen is geen redactionele standaard voor het gehanteerde taalgebruik, 
naast de inhoudelijke boodschap. Er zijn verschillende uitspraken, die door hun 
redactie de professionaliteit van het advies schaden. Ook ontbreekt het aan een 
eenduidige oordeelsvorming in het advies, dat feitelijk in de redactie van 
argument naar argument voortgaat. Te zien is, dat adviezen met een negatief 
kritische toon, veel rode vakjes (niet conform) scoren. Adviezen die ten doel 
hebben een initiatief in positieve zin bij te sturen kennen veel groene 
opmerkingen. In die zin zijn de uitgebrachte adviezen consistent. Toch geven 
veel adviezen geen eenduidig adviesbeeld, positief of negatief.  

6) Er is een duidelijke ontwikkeling in de manier waarop het advies is opgebouwd 
werkenderwijs ontstaan als de aanpak van het kwaliteitsteam. Er is een vaste 
opbouw gekomen in het advies om eerst te refereren naar planbeschrijving, 
streekplan en de plankaders en dan een reactie op het initiatief. Omdat niet erg 
duidelijk het onderscheid wordt aangegeven welke uitspraken nu bijvoorbeeld 
zijn overgenomen uit het streekplan, lijken de uitspraken soms ook op 
beoordelingen van het initiatiefplan. Daardoor ontstaat soms het onterechte 
beeld in het begin van het advies, dat het wel goed zal komen met de 
bevindingen van het kwaliteitsteam. In het tweede gedeelte volgen dan allerlei 
opmerkingen (vaak ook best positief geformuleerd) die met elkaar toch het beeld 
oproepen, dat er nog wel heel veel gedaan moet worden aan het initiatiefplan om 
uiteindelijk tot een kwalitatief verantwoord plan te kunnen komen. In die zin 
zijn de adviezen niet consistent. In tabel 5 is weergegeven wat de interne 
consistentie van de uitgebrachte adviezen is. 

 
In tabel 5 geven wij met kleurencodes op een glijdende schaal aan of een project een 
positieve (van donkergroen tot lichtgroen) dan wel een negatieve (donkerrood tot 
lichtrood) advies krijgt. Voor de toelichting bij de individuele adviezen verwijzen wij 
naar bijlage 4. 
 
De opsomming van argumenten kan een advies worden, door met het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen van te voren een adviesrichting (positief of negatief) 
af te spreken. Dat te formuleren als de kop op het advies, waarbij verdere 
argumentatie en opmerkingen deze adviesbepaling illustreren en uitwerken. 
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Tabel 5: Beoordeling van de Provinciale Kwaliteitsadviezen 
eerste totaal
indruk advies

Projecten

1 netterden

2 Landschapszone Waalsprong 1

3 Roswaard

4 Huissensche Waarden 1

5 beuningse plas

6 landschapszone Waalsprong 2

7 Cyclisch beheer uiterwaarden

8 Carvium Novum

9 Huissensche Waarden 2

10 bijlandse waard

11 lobberdense waard

12 Marensche Waarden

13 De zandmeren

14 Wellness Montferland

15 Randwijkse Waarden

16 Crobsewaard en Kerkewaard

 duidelijk negatief duidelijk positief
enigszins negatief enigszins positief
met kanttekeningen met kanttekeningen  
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In tabel 6 is een overzicht gegeven van de totaal scores voor de uitspraken vanuit de 
verschillende blikvelden. 
 
Tabel 6: Totaal scores voor de uitspraken vanuit de verschillende blikvelden 

 
 
De aantallen ‘totaal’ voor de verschillende kolommen zijn redelijk in evenwicht. Na 
de eerste verkenning van de adviezen door de onderzoekers leek er volgens de 
onderzoekers een sterk accent op de subjectieve aspecten te gaan liggen, wat veel 
minder prominent naar voren komt uit de feitelijke analyse. Er is dan nog een 
vertekening, omdat de scores pas op het feitelijke advies zijn uitgebracht en niet op 
de voorliggende korte projecttypering. Daarin wordt veel meer aangehaald uit het 
streekplan, waardoor de objectieve aspecten weer beter scoren. Bij de start van het 
onderzoek was gedacht, dat er naast veel meningen en visie vanuit het kwaliteitsteam, 
vooral randvoorwaarden en inrichtingseisen zouden worden gehanteerd in de 
adviezen, maar de objectieve en subjectieve aspecten zijn in de meerderheid. De 
intersubjectieve aspecten geven meer dwingende uitwerkingsrichtingen aan, dan de 
subjectieve (die de mening van het team aangeeft en waarvan de invloed op de 
verdere uitwerking van de planontwikkeling nog maar moet blijken ). In het volgende 
overzicht (Figuur 1) zijn staafdiagrammen uitgewerkt, die de verdeling van de 
argumenten per advies weergeven. Te zien is, dat er in het begin grotere wisselingen 
zijn, dan in de latere adviezen. Sommige soorten argumenten komen in de 
beginadviezen niet voor. Naarmate er meer adviezen zijn uitgebracht (zeker vanaf 
medio 2007) is er sprake van een vergelijkbaarheid in de uitgebrachte adviezen. Er is 
dus een werkwijze uitgekristalliseerd, maar er blijven ook dan weer uitschieters 
(advies 14, Wellness).  
 
 

objectieve aspecten intersubjectieve aspecten subjectieve aspecten transjectieve aspecten

maatschappelijk draagvlak randvoorwaarden visie commissie aansprekend plan
dag maajaar functiekoppeling inrichtingseisen namens provincie haalbaar wensbeeld

ruimtelijke meerwaarde ontwikkelingstermijn losse opmerking wenkend perspectief

1 netterden 1 4 2006 0 12 1 6 5 0 2 1 7 5 3 0
13 11 10 8 42

2 Landschapszone Waalsprong 1 27 6 2006 1 7 1 5 5 0 12 7 2 11 3 5
9 10 21 19 59

3 Roswaard 16 10 2006 3 5 1 1 1 1 1
9 0 2 2 13

4 Huissensche Waarden 1 11 12 2006 8 17 5 2 2 17 9 4 3 8 1
30 4 30 12 76

5 beuningse plas 14 12 2006 2 2 2 4 1 5 7 2
4 7 5 9 25

6 landschapszone Waalsprong 2 31 1 2007 6 18 2 4 5 14 10 4 5 4
26 9 28 9 72

7 Cyclisch beheer uiterwaarden 26 3 2007 1 3 3 3 1 2 1 1
4 3 6 2 15

8 Carvium Novum 1 5 2007 1 7 2 6 1 8 1 4 4 1 2
10 7 13 7 37

9 Huissensche Waarden 2 30 5 2007 0 4 1 8 7 0 1 1 2 7 0 3
5 15 4 10 34

10 bijlandse waard 24 5 2007 3 11 1 4 2 8 2 3 6 2 1
15 6 13 9 43

11 lobberdense waard 26 9 2007 3 14 2 7 5 12 1 1 7
19 12 14 7 52

12 Marensche Waarden 29 10 2007 1 6 2 4 1 0 5 2 8 6 5 6
9 5 15 17 46

13 De zandmeren 13 2 2008 1 11 3 4 1 2 7 2 1 7 1 0
15 7 10 8 40

14 Wellness Montferland 3 9 2008 13 23 2 14 3 1 21 8 9 12 1 3
38 18 38 16 110

15 Randwijkse Waarden 27 10 2008 2 7 5 2 0 9 0 4 8 0 2
9 7 13 10 39

16 Crobsewaard en Kerkewaard 9 2 2009 4 8 1 4 4 1 8 1 5 9 1
13 9 14 10 46

49 155 24 215 78 47 5 121 132 47 57 222 99 30 26 145
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Figuur 1: Verdeling van type argumenten per advies 
Figuur 2 laat zien dat er een relatie is tussen en aantal argumenten en de verspreiding 
over de soort argumenten. Als er veel gezegd moet worden (in het geval van een 
negatieve beoordeling), dan worden alle soorten argumenten van stal gehaald. 
 

OBJECTIEF
INTERSUBJECTIEF
SUBJECTIEF
TRANSJECTIEF

 
Figuur 2: Verdeling van typen argumenten per advies in een totaalbeeld 
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Figuur 3: Aantal gebruikte argumenten per advies 

Figuur 3 laat zien dat het aantal argumenten per advies aanvankelijk sterk verschilt. In 
de latere adviezen is stabilisering in het aantal te zien, iets dat ook in de inhoudelijke 
argumentatie zich voordoet. Er is gaandeweg een methode van werken 
uitgekristalliseerd. 
 
Wat opvalt in de inhoudelijke opmaak van de adviesuitspraken is het globale en open 
karakter ervan. Vanuit een algemeen geformuleerde uitspraak over de verdere 
planontwikkeling met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit zijn verschillende 
uitwerkingsprincipes mogelijk. Naarmate de kwaliteitsuitspraken meer generieke 
aanwijzingen bevatten, is de sturingskracht minder gefocust en kan er een groot 
verschil ontstaan tussen de betekenisgeving vanuit de zender van de 
kwaliteitsboodschap en de ontvanger ervan. Om te illustreren welke impact een 
geformuleerde advieszinsnede kan hebben in de balans van het totale advies, is een 
uitwerkingsvoorbeeld uit het advies over de Marensche waarden geschetst. In het 
uitgebracht advies komt de volgende aanbeveling voor: 

 
Deze zin staat in het advies niet op zich, maar hangt samen met de sturingsrichting in 
het totale stelsel van argumenten. In het voorbeeld wordt belicht op welke wijze een 
te algemeen ongericht advies op vele manieren te interpreteren is, waardoor de 
initiatiefnemer kan gaan zwemmen en het advies op een manier kan oppakken die 
het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen eigenlijk niet voorstaat. 

Aantal argumenten

Wij geven u mee om ten aanzien van de geulen voldoende breedte aan te houden 
en ten aanzien van de eilanden een goede dimensionering aan te brengen 
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Aan de hand van het schema voor de vier verschillende blikvelden kan getoond 
worden, op welke wijze de interpretatie van deze uitspraak kan leiden tot heel 
uiteenlopende vormgeving van de planuitwerking. In deze uitwerkingen zoeken we 
de marges van de aanwijzing op om afwijkende planalternatieven te laten ontstaan. 
De blikveld benadering omschrijft het tot stand komen van een eigen typerende 
interpretatieruimte van de sturingsopmerking, die leidt tot heel verschillende 
ontwerpscenario’s. Juist de betekenisgeving van sturingsopmerkingen over 
ruimtelijke kwaliteit (de duiding) is essentieel voor de manier waarop met de 
adviesopmerking wordt omgegaan. 
 
De formele (objectieve) uitwerkingsrichting 
In deze aanpak ligt het accent op het gebruik maken van formele vastgestelde en 
vastliggende ontwerpuitgangspunten voor de dimensionering van objecten, zoals die 
in Gelderland ook elders zijn gebruikt bij het vormgeven van deelprojecten. Er wordt 
aangesloten bij de beleidslijnen uit de streek- en omgevingsplanning, voortgebor-
duurd op structuurvisies en veel ruimte gegeven aan het voortzetten van de huidige 
gebruiksfuncties in het gebied. Het ontwerp vindt zijn uitwerking zo dicht mogelijk 
bij de bestaande situatie, waarbij het functioneel ruimtelijk aspect als ontwerp-
criterium centraal staat. De eilanden zijn geleed opgebouwd uit riet, nat gras en 
ooibos om de dimensionering uit te werken. 
 

 
Figuur 4: Uiterwaard en Natuur (gemaakt door Jeroen Kruit en Leonie Heutinck)  

Het ontwerpscenario laat zich typeren als Uiterwaard en natuur. Kenmerken zijn:  
• Schoon water en ruimte voor ondiepe vooroevers 
• Agrarische productie ruimte maximaliseren 
• Natuurontwikkeling langs de randen van zones 
• Koe in de wei principe toepassen 
• Riet en Ooibosnatuur op eilanden 
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• Alemse Dam behouden 
• Weidevogels als aandachtspunt 
• Uiterwaarden benadering in agrarisch beheer 
 
De bedoelde (subjectieve) uitwerkingsrichting 
In deze aanpak gaat de ontwerper uit van de eigen interpretatie van de 
sturingsopmerking en kiest in dit geval voor een natuurlijke verruiging van de natuur, 
mede gebaseerd op de “plan ooievaar” aanpak. Er wordt gekozen voor 
ontwerpvrijheid, waarbij de landschapsvorming de planvisie volgt. Het ontwerp kent 
veel vernieuwende elementen, die nu nog niet in het gebied voorkomen. De 
creativiteit van de ontwerper drukt een duidelijk stempel op de uitwerking van het 
plan. De eilanden worden als woeste natuur aan de natuurlijke begroeiingprocessen 
overgelaten. 

 
Figuur 5: Woeste Natuur (gemaakt door Jeroen Kruit en Leonie Heutinck) 

Het ontwerpscenario is Woeste natuur. 
Kenmerken zijn: 
• Plan ooievaar aanpak 
• Kribben accenturen met zand , ooibos en riet 
• Ondiepe oevers 
• Ruige natuur op eiland 
• Alemse dam doorbreken 
• Agrarische percelen met natuurlijke randen 
• Nieuwe waterloop als ecologische zone 
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De richtinggevende (intersubjectieve) uitwerkingsrichting 
In deze aanpak wordt gekozen voor het betrekken van stakeholders en 
ontwikkelaars, die in het project reeds posities hebben ingenomen. De nadere 
uitwerking van het plan laat zien, dat het oorspronkelijke ruimtelijke functionaliteiten 
verder zijn ontwikkeld. Daarbij is veel rekening gehouden met het optimaliseren van 
de toekomstige exploitatie mogelijkheden van de voorzieningen. Het gebruik als 
vrijetijdsvoorzieningen staat centraal, waarbij een bedrijfsmatige inrichtingsontwerp 
aangehouden is. De eilanden zijn utilitair uitgewerkt als gebied voor verblijfsrecreatie 
woningen en een jachthaven. 

 
Figuur 6: Intensieve recreatie (gemaakt door Jeroen Kruit en Leonie Heutinck)  

Het scenario is Intensieve recreatie, met als belangrijkste kenmerken: 
• Visvlonders  
• Drijvende Jachthaven met pierbescherming 
• Recreatie woningen op eiland 
• Verkavelingen met veel groen 
• Fiets en wandelpaden in de uiterwaarden 
• Bosstrook met parkeren 
• Verlengen van kribben en zandstrand aanleg 
• Eiland en water intensieve recreatie vormgeving 
• Uiterwaard compartimenteren met groen 
• Dam/viaduct naar schiereiland 
 
De gedroomde (transjectieve) uitwerkingsrichting 
In deze aanpak wordt de adviesopmerking ingevuld met een op innovatie en 
duurzaamheid gebaseerde verdere planuitwerking. Immers, de opmerking met 
betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot voldoende brede geulen daagt de 
planontwikkelaars uit om een stapje verder te gaan dan het oorspronkelijke ontwerp. 
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Er is dan aanleiding tot komen tot een ontwerp, waarin duurzame en C2C (cradle to 
cradle) ontwerpprincipes leiden tot vernieuwende vormgeving. De eilanden komen in 
een ruimtelijke transitie, waarin ze als atols functioneren met een eigen energie 
huishouding, inclusief verschillende windmolens. Ook de verbreding van de 
watergeul en het doorbreken van de Alemse dam zijn onderdeel van de duurzame 
innovatie. 

 
Figuur 7: Innovatief Duurzaam Wonen (gemaakt door Jeroen Kruit en Leonie Heutinck)  

De titel van het scenario is Innovatief duurzaam wonen, met als belangrijkste 
kenmerken: 
• Cradle to Cradle  
• Drijvende recreatie-wooneenheden 
• Energiecentrale in dijk atol 
• Windmolens op kribben 
• Dijkwoningen op palen 
• Uiterwaarden met graslanden 
• Groen met knotwilgen  
• Alemse dam doorgebroken 
• Intensief benutten eilandoppervlakte met ondiepe vooroevers 
 
De beschreven uitwerkingsrichtingen zijn alle passend op de opmerking in het 
Provinciale kwaliteitsadvies. Toch zijn het totaal verschillende oplossingen, die met 
het formuleren van het advies wellicht zo niet voor ogen hebben gestaan. Hoe 
globaler de sturingsopmerking, hoe breder het scala aan uitwerkingsrichtingen. 
Ruimtelijke kwaliteit, te beïnvloeden met heel open en globaal geformuleerde 
aanbevelingen lijkt een extra moeilijke opgave. De onderzochte adviezen bevatten 
veel van dergelijke opmerkingen, zeker ook zo geformuleerd om de initiatiefnemer 
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verdere ontwikkelingsruimte te bieden. De toetsingsfunctie aan ruimtelijke kwaliteit 
komt met dit soort argumenten niet sterk over. 
 
 
3.3 Beoordelingskader interviews 

Om te achterhalen hoe enerzijds bestuurders en beleidsmedewerkers van de 
provincie Gelderland de werkwijze van het interne kwaliteitsteam ontgrondingen en 
provinciale kwaliteitsadviezen beoordelen en anderzijds hoe initiatiefnemers 
medewerkers van gemeenten en een medewerker van een maatschappelijke 
organisatie dit doen hebben wij interviews gehouden. De begeleidingscommissie van 
dit onderzoek, bestaande uit provinciale medewerkers selecteerden de te interviewen 
personen. Bij die selectie hebben de provinciale medewerkers bewust voor spreiding 
gekozen en zowel positieve als negatieve kritiek opgezocht, voor zover dit van te 
voren was in te schatten, door respondenten te selecteren waarbij de advisering 
volgens initiatiefnemers ‘omstreden of bediscussieerbaar’ was en het advies een 
negatieve toonzetting had, dan wel meteen werd geaccepteerd en het advies een 
positieve toonzetting had. Uiteindelijk zijn gesprekken gevoerd met de gedeputeerde 
RO van de provincie Gelderland, 3 medewerkers van de provincie Gelderland, 3 
medewerkers van gemeenten, 8 initiatiefnemers en een medewerker van een 
maatschappelijke organisatie (zie ook bijlage 3).  
 
 
3.4 Uitwerking van interviews 

In deze paragraaf worden de kernpunten uit de gesprekken thematisch weergegeven. 
Hierbij worden om redenen van vertrouwelijkheid geen namen genoemd, maar 
wordt wel het domein of het type organisatie weergegeven, zodat enigszins 
traceerbaar is waar zienswijzen vandaan komen (bijvoorbeeld onderscheid naar 
provincie, gemeenten, initiatiefnemers en maatschappelijke organisatie). De aandacht 
gaat eerst uit naar de periode van het bestaan van het kwaliteitsteam en de adviezen 
(I) en vervolgens naar de fasen tijdens de advisering: de voorbereidingsfase (II), de 
adviesfase (III) en de verwerkingsfase (IV). Tot slot gaat de aandacht uit naar de 
toekomstige periode waarin adviezen worden gegeven (VI).  
 
Hierna komen de opmerkingen uit de interviews.  
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I. Periode voor het bestaan van het Kwaliteitsteam en adviezen 
 
Bij het instellen en waarderen van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen kan 
ter legitimering sterker worden gerefereerd aan de periode waarbij er nog geen 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen bestond, waarbij volgende verschillen 
eruit springen: 

Tabel 7: Verschillen in sturingsaanpak voor en na instelling van Provinciaal Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
Vroeger: sturen op kwantiteit door provincie Nu: sturen op kwaliteit door provincie 
Ontgronden als doel centraal Ontgronden als middel voor 

gebiedsontwikkeling 
Eén beoordelaar: de vergunningverlener Provinciaal kwaliteitsteam als beoordelaar 
Top down aanpak Bottom up aanpak 
Macht geconcentreerd bij de afdeling RO van 
de provincie 

Macht bij Staten en verder verdeeld over 
afdelingen  

Criteria vooraf (één blikveld: objectief) 
 

Criteria vooraf en tijdens het proces (meerdere 
blikvelden) 

Afwegingen vooral op rijksniveau en op 
provinciaal niveau 

Afwegingen vooral op gemeentelijk niveau en 
bij initiatiefnemers 

Binnendijkse winningen stonden centraal Buitendijkse winningen staan centraal 
 
 
II. Voorbereidingsfase: Werkwijze 
 
1) Aanmelding initiatief 
 
Binnen de provincie bestaan verschillende meningen of initiatieven op tijd gemeld 
worden. Vervolgonderzoek naar het al dan niet op tijd zijn van het aanmelden van 
een initiatief verdient aanbeveling: Nu verschillen de belevingen van de provinciale 
medewerkers hierover. Binnen de twee provincie bestaan twee lezingen: 
1)  Een initiatief wordt op tijd gemeld. De provincie is een soort 

eindverantwoordelijke voor de ruimtelijke kwaliteit. Laat de initiatiefnemer maar 
eerste verkennen met gemeente en burgers. In deze optie is de provincie eigenlijk 
een reactief toetser en geen proactief meedenker, laat staan proactief 
medeontwikkelaar. 

2) Een initiatief wordt relatief laat gemeld bij de provincie. Dit is inherent aan de 
werkwijze die initiatiefnemers voorstaan. Initiatiefnemers volgen vaak een bottom 
up proces en zoeken eerst op lokaal schaalniveau draagvlak bij burgers en de 
betrokken gemeente(n) alvorens naar de provincie te gaan. Sommigen bij de 
provincie hebben hierbij het gevoel dat zij alleen nog mee mogen praten over 
inrichtingsvarianten en dat de pap al gestort is voor de locatiekeuze. In deze optie 
wordt het proactief mee ontwikkelen met name omtrent de locatie als een gemiste 
kans gezien. 

 
Op andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld voor de bouwvergunning, heeft de 
gemeente een coördinatieplicht en brengt zodoende bijvoorbeeld het 
hoogheemraadschap op de hoogte van initiatieven. Zoiets zou ook handig kunnen 
zijn omtrent initiatieven voor ontgrondingen. Daarnaast zou een stappenschema als 
bij de watertoets voor het Provinciaal Kwaliteitsadvies nuttig kunnen zijn om aan 
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initiatiefnemers duidelijk te maken wanneer ze in contact moeten treden met het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. 
 
2) Presentatie van het initiatief 
 
De respondenten geven aan dat aan de wijze van presenteren van een initiatief vanuit 
de provincie eisen dienen te worden gesteld: meer uniformiteit hierin, waarin ook een 
onderlegger wordt opgenomen wat een presentatie minimaal dient te bevatten.  
 
3) Toelichting procedure vanuit de provincie 
 
De werkmethode wordt mondeling door de provincie aan de initiatiefnemer 
toegelicht. De provincie dient de werkmethode ook schriftelijk toe te lichten en 
eveneens de wijze waarop het advies tot stand komt. Toen het Beleidsplan 
Ontgrondingen Gelderland werd geschreven is bedacht dat het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen de werkwijze gaandeweg zou ontwikkelen. Nu is de 
fase aangebroken waarin gesteld kan worden wat die werkmethode is en 
uitgeschreven wordt. 
  
4) Discussie na presentatie 
 
Uit de interviews blijkt dat het in de toekomst beter is om na een presentatie tijdens 
de discussie niet meer direct individueel te reageren, maar alleen maar vragen te 
stellen aan de initiatiefnemer. Het is beter om de reactie op te schorten en uit te 
discussiëren onderling als de initiatiefnemer al weg is. De provinciale medewerkers 
willen juist individuele, spontane reacties ondervangen door met een team bij elkaar 
te komen. Eventueel kan op een later tijdstip dan alsnog de discussie worden 
aangegaan. 
 
 
III. Adviesfase 
 
A Bestuurlijke factoren 
 
A.1 Verhouding gemeenten en provincie 
 
De geïnterviewden vragen zich af of in de toekomst de bevoegdheden meer richting 
de gemeente verschuiven. Er doen zich eigenlijk verschillende tegenstrijdige 
ontwikkelingen voor: met de Wabo lijkt inderdaad een verschuiving richting 
gemeenten op te treden, met de Wro lijkt een verschuiving richting de provincies en 
het rijk op te treden (zie het gebruik van inpassingsplannen van het rijk en van 
provincies). Het gaat er vooral om dat de overheden complementair aan elkaar 
blijven. Overleg tussen overheden is een voorwaarde om dit te realiseren. 
Met de marktwerking en de bottom up benadering zijn gemeenten vaak eerder bij 
een initiatief betrokken dan de provincie. Via een zogenaamde coördinatieplicht voor 
gemeenten (zie eerdere opmerkingen bij aanmelden initiatief) zou de provincie eerder 
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kunnen meedenken en daarmee zeer waarschijnlijk meer mogelijkheden hebben tot 
‘bijsturing’.  
 
A.2 Verkokering 
 
De geïnterviewden onderscheiden drie verschillende typen verkokering: 1) 
verkokering binnen de provincie, 2) verkokering tussen verschillende bestuurslagen 
en bevoegde gezagen, 3) verkokering tussen verschillende kwaliteitsteams en vanuit 
verschillende procedures. 
 
Ad 1) Verkokering binnen de provincie 
Er is binnen de provincie een bewuste organisatiekeuze om niet alle specialisaties in 
één afdeling te plaatsen. Het is een keuze voor netwerken zelf of zij gevoed willen 
worden met informatie uit andere netwerken. Wel wordt er gewerkt aan een 
procedurekamer om de verschillende procedurele vereisten beter op elkaar af te 
stemmen. De bestuurlijke terugkoppeling van de Provinciale Kwaliteitsadviezen zou 
feitelijk naar alle gedeputeerden vooraf moeten plaatsvinden, zelfs naar Esmeyer 
(Kunst en Cultuur) want die onderwerpen komen ook soms in de gebiedsbenadering 
aan de orde.  
 
Ad 2) Verkokering tussen verschillende bestuurslagen en bevoegde gezagen 
Gesignaleerd wordt dat er veel discussies zijn over de diepte van de plassen: voor 
natuurontwikkeling en waterveiligheid is een diepte van zes meter ongeveer het 
omslagpunt en voor ontgronders wordt het economisch interessant als dieper mag 
worden gewonnen. Discussies hierover worden zelden integraal gevoerd, dat wil 
zeggen tussen de initiatiefnemer en alle overheden tegelijkertijd.  
 
Enkele respondenten hebben er om verschillende redenen moeite mee dat de 
beslissingen over de ruimtelijke ordening en daarmee de ontgrondingen meer op het 
lokale schaalniveau worden genomen. Men is bang dat hierdoor minder oog bestaat 
voor de integrale aspecten en de bovenlokale samenhang en dat de gevoeligheid voor 
calculatie en speculatie door gemeenten toeneemt. 
 
Een initiatiefnemer geeft aan dat in Duitsland overheden worden gedwongen om als 
overheden met één advies te komen. Een goed advies kan de kwaliteit naar een hoger 
plan tillen, maar het moet dan wel één advies zijn op één tijdstip geuit waar je van op 
aan kan. Gemeenten en provincie moeten geen dubbel werk verrichten. En 
overheden moeten geen tegenstrijdige geluiden laten horen. Een verbetering voor het 
kwaliteitsteam kan zijn als er meer overheden vanuit hun disciplines zouden 
aanschuiven vanuit andere invalshoeken. Een initiatiefnemer nam ook zelf het 
initiatief om parallel een keer een grotere sessie te organiseren waarbij alle overige 
bevoegde gezagen werden uitgenodigd, inclusief andere belanghebbenden in het 
gebied, zoals Staatsbosbeheer. De initiatiefnemer beaamt dat een optimale situatie 
nooit voor iedereen is te realiseren. Het is goed om alle partijen tegelijkertijd aan tafel 
te hebben, zodat ze van elkaar zien waar ieders belangen liggen en het zwaartepunt 
niet teveel op het ene of het andere gaat rusten. 
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In Duitsland is er één loket, één aanspreekpunt voor het totale plan. En daar worden 
alle onderliggende vergunningen onder geschoven. En dan heb je ook één reactie. 
Dat werkt heel duidelijk. De inhoud van die toets lijkt op de toets van de provincie. 
Maar die is in Duistland al heel lang behoorlijk gestructureerd. Hierdoor ontstaat één 
vraagstelling naar alle overheden. Uiteindelijk komt er een hoorzitting waarbij die 
adviezen worden besproken en uiteindelijk worden die meegenomen in de afweging. 
In Duitsland bestaat dus standaard zo’n kwaliteitsteam, maar dat wordt dan geen 
kwaliteitsteam genoemd maar alle overheden worden om advies gevraagd. En dat 
komt samen in het totaaladvies. Een verplichte adviesaanvraag van alle overheden 
kan dus een aanbeveling zijn volgens een respondent. Een andere aanbeveling vormt 
de verplichte omgevingsconsultatie. 
 
Er wordt in de interviews aangegeven dat maatschappelijke organisaties wel op één 
of andere manier daarbij betrokken kunnen zijn maar dan moeten ze wel een 
aantoonbaar belang hebben in dat gebied. Dus als op een gegeven moment in een 
planontwikkeling een behoorlijk landbouwgebied ligt, is het zinvol dat LTO erbij 
betrokken wordt. Vaak zal rond een project ook een klankbordgroep worden 
opgericht, waarin juist dat soort partijen in vertegenwoordigd zijn. 
 
De klankbordgroep wordt vanuit een initiatiefnemer of vanuit een gemeente 
bijvoorbeeld geïnitieerd. Daar schuiven bewonersgroepen, buurtverenigingen maar 
ook een land- en tuinbouworganisatie aan. Die communicatie is ook een voorwaarde 
voor de ontgrondingvergunning. Dit zou eigenlijk voorwaarde moeten zijn voor het 
totale traject van vergunningen. In Duitsland noemen ze het geen 
ontgrondingvergunning maar een planvaststellungsbesluss. Dan wordt het hele plan 
in zijn geheel als een vergunning vastgesteld. Daar vallen alle zaken onder. Ook de 
milieuvergunning, dat zit allemaal ingepakt. Op zich heeft dat natuurlijk voordelen. 
De belanghebbenden zijn natuurlijk vaak verdeeld. Dat zal in Duitsland niet anders 
zijn. In Nederland hebben we die belangenverdeeldheid al bij wet vastgelegd. Maar 
nu zou in principe een ontgrondingvergunning kunnen worden verleend en RWS zou 
daartegen in beroep kunnen gaan. Initiatiefnemers hebben commentaar op alle 
vormen van verkokering bij de overheid. De vraag is of de coördinatie een 
overheidstaak is. Een initiatiefnemer kan ook zelf alle overheden betrekken waar zij 
iets van nodig heeft. Het is om het even wie dat doet. Nu is de praktijk dat een 
initiatiefnemer met overheden met verschillende belangen van doen kan hebben. 
Naast de optie dat overheden het oppakken of een initiatiefnemer zelf is er ook 
geopperd dat zij het samen oppakken en samen de opgave te formuleren. Het gaat 
erom of er de wil is om samen de opgave te formuleren. Als de opgave niet 
gedefinieerd is, is het heel makkelijk om vanuit een sector een initiatief af te schieten. 
Volgens een respondent is het aan de overheden om randvoorwaarden te 
formuleren. Wel is er begrip dat het onwerkbaar wordt als initiatiefnemers met 
verschillende eisen uit verschillende kwaliteitsteams en van verschillende overheden 
wordt geconfronteerd. Vanuit de Nota Ruimte is de eis neergelegd van 
multifunctionele ontgrondingen met ruimtelijke kwaliteit. Dan mag het Rijk ook 
definiëren dat er een soort kwaliteitsadviezen komt. Aangegeven is dat dit misschien 
een geluid voor het IPO is om verder op te pakken.  
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Ad 3) Verkokering tussen kwaliteitsteams 
Er is vaak aangegeven dat er een discussie is over de samenstelling van 
kwaliteitsteams: alleen interne medewerkers of ook onafhankelijke deskundigen. Het 
kan handig zijn voor de provincie om ook maatschappelijke organisaties meer bij de 
toetsing te betrekken ter legitimering van de oordelen naar de initiatiefnemers toe, 
maar het kan ook het gevoel oproepen bij die initiatiefnemers dat de oordelen of 
adviezen dan uit een ‘gekleurde’ (groene) hoek komen. Het kan er ook toe leiden dat 
overheden vanuit hun eigen belangen verschillende criteria aanleggen. Het verdient 
dan aanbeveling om na te gaan of het ‘Duitse model’ (alle overheden geven één 
advies) gevolgd kan worden. 
 
B. Werkwijze 
 
Reikwijdte van adviezen van het Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen heeft veel weg van een 
Kwaliteitsteam Ruimtelijke Ordening. Een wezenlijk verschil is volgens de 
respondenten echter het vertrekpunt: dat blijven de ontgrondingen. Bij een aantal 
medewerkers van de provincie bestaat de angst dat met het oprekken van het 
provinciaal team de ontgrondingen minder aandacht zullen krijgen. Een aantal 
mensen binnen de provincie vinden nu al dat ontgrondingen veel meer aandacht 
vanuit andere provinciale medewerkers en vanuit de Staten zou verdienen dan het nu 
krijgt.    
 
Criteria voorafgaand aan of tijdens het project?  
De oplossing voor het streven naar meer kwaliteit in het advies dient misschien meer 
in een houdingsaspect te worden gevonden, zowel bij het bedrijfsleven als bij 
overheden (onderhandelen is een kwestie van geven en nemen). De roep om 
duidelijke criteria vooraf door sommige initiatiefnemers lijkt ook voort te komen uit 
het vasthouden door de provincie aan criteria wat de initiatiefnemer anders had 
ingeschat. De provincie moet misschien op ruimtelijke kwaliteit iets inleveren als die 
niet marktconform kan worden gerealiseerd, maar andersom dient ook in een situatie 
dat het wel makkelijk marktconform kan worden gerealiseerd de ruimtelijke kwaliteit 
dan een stimulans te krijgen. Daarnaast kan de provincie in de toekomst proberen 
om richtlijnen en randvoorwaarden explicieter mee te geven. 
 
Toetsend versus ontwikkelingsgericht denken 
Aangegeven is dat de provincie een keuze dient te maken of ‘het toetsen’ of ‘het 
ontwikkelen’ moet domineren. De provincie kan proberen via handreikingen toch 
kaders mee te geven aan initiatiefnemers. In het verleden zijn veel handreikingen 
gemaakt en betwijfeld wordt of deze wel doorklinken richting de initiatieven. Of de 
provincie blijft inzetten op handreikingen hangt volgens de respondenten af waar de 
provincie het accent op wil leggen: op toetsen of op ontwikkelen? De provincie dient 
hierin een keuze te maken. Of van te voren duidelijke kaders stellen en hierop 
toetsen of meedoen met ontwikkelen en voor je zelf de ondergrenzen bepalen. 
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Een respondent ziet graag dat de provincie meer gaat meedenken, iets meer het 
overkoepelende gebiedenbeleid van tevoren al uitstippelt en meer de initiatiefnemer 
binnen die kaders laat meedenken. Het alleen meer structureren van de advisering en 
het vroeger betrekken van de provincie biedt niet de oplossing. Faseringen 
aanbrengen in adviezen maakt niets uit als de provincie de ondernemersmechanieken 
niet onderkend. Volgens een initiatiefnemer moet de provincie niet aan het 15% 
ontwikkelingsrendement van initiatiefnemers willen komen, omdat dan het initiatief 
niet meer haalbaar is. De provincie brengt hier tegenin dat zij voorstellen willen die 
ruimtelijke kwaliteit brengen en anders gaan initiatieven maar niet door. De provincie 
wil wel graag komen aan alles wat er tussen 15% en meer zit terwijl de ruimtelijke 
kwaliteit nog te kort schiet. En welk rendement hebben we het over: het 
ontzandingsrendement of het rendement van de rode functies? Volgens een externe 
zou de toetsing veel beter over gelaten kunnen worden aan het Gelders 
Genootschap, omdat zij meer ervaring zouden hebben en ook ontwikkelingsgerichte 
denken. Het gaat uiteindelijk om projecten met een lange looptijd. Dit betekent dat 
gedacht kan worden in casco’s voor het landschap. 
 
Termijn advies 
Een provinciaal medewerker geeft aan dat er meer capaciteit beschikbaar zou kunnen 
komen om adviezen sneller tot stand te laten komen. Als het advies binnen de 
provincie meer status krijgt zouden er meer uren hiervoor beschikbaar kunnen 
worden gesteld en kan een vaste adviestermijn vanuit de provincie worden 
afgegeven. 
 
 
IV. Verwerkingsfase 
 
De aard van het advies (positief of negatief), maar ook de vorm van het advies (vele 
losse opmerkingen in plaats van een gewenst eindplaatje) bepalen de oordelen over 
de kwaliteit van de adviezen van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Als 
winstpunt wordt de coördinatiefunctie binnen de provincie van het kwaliteitsteam 
gezien.  
 
Een initiatiefnemer geeft aan dat de meerwaarde van een kwaliteitsteam is dat je door 
deze werkwijze sneller de belanghebbenden in dit proces aan één tafel hebt. In het 
verleden kon het wel zo zijn dat een initiatief erdoor was maar dat het 
bestemmingsplan een andere beoordeling kreeg. Dan kan de initiatiefnemer in alle 
redelijkheid teruggrijpen op het advies van het Provinciale Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen en aantonen dat de provincie op de hoofdlijnen al op de hoogte was 
en het daarmee geen verrassing meer voor de provincie hoeft te zijn. Het is nu een 
gestructureerd vooroverleg geworden.  
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Verwerkfase: initiatiefnemer om een inhoudelijke schriftelijke reactie vragen 
Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen moet volgens de respondenten bij de 
provincie zelf intern nog wat meer op de voorgrond komen. Accountmanagers en 
anderen die veel met ondernemers werken, dienen zich te realiseren dat er nog een 
kwaliteitstoets zal plaatsvinden. Vanuit de provincie dienen zij ondernemers hierop te 
attenderen. Dat moet door provinciale collega’s serieus uitgedragen worden. Het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen krijgt dan ook meer status vanuit de 
provincie zelf.  
 
Werkwijze: extra werk 
Het verwerken van het advies levert volgens respondenten in alle gevallen extra werk 
op: het plan is er door veranderd. Vanuit de provincie wordt aangegeven dat 
initiatiefnemers die zich goed inleven in de ruimtelijke kwaliteit relatief snel klaar 
kunnen zijn en daarmee weinig werk hebben. Initiatiefnemers kunnen soms 
procedureel wel goed met hun omgeving hebben gesproken, maar dit is geen garantie 
voor de ruimtelijke kwaliteit.  
Anderzijds kan ook gezegd worden dat de interpretatie van adviezen soms nog te 
wensen overlaten of dat de wensen van de provincie te weinig rekening houden met 
de juridische, economische, maatschappelijke of politieke haalbaarheid. De wensen 
en eisen vanuit de provincie omtrent ruimtelijke kwaliteit zetten dan het planontwerp 
en de exploitatie op de tocht. De aanbeveling voor de provincie is om tot eenduidig 
interpreteerbare en dus concrete adviezen te komen. De aanbeveling voor 
initiatiefnemers is om zich zo vroeg mogelijk in te leven in de wensen en eisen van de 
provincie.  
 
Procedureel: inspraak op provinciaal kwaliteitsadvies?  
Het blijkt uit de interviews dat het voor derden niet mogelijk is om bijvoorbeeld te 
reageren op adviezen, omdat het gaat om gestructureerd vooroverleg. Pas bij de 
vergunningverlening bestaat de gelegenheid formeel juridisch om een zienswijze in te 
dienen. Dat is natuurlijk in een vrij laat stadium. Er zijn drie manieren waarop 
bijvoorbeeld de Gelderse Milieufederatie inspraak of inbreng kan leveren: 
1) of het gaat formeel-juridisch via de startnotitie MER. 
2) of het gaat vanuit de beleefdheid/netheid van marktpartijen zoals bij een 

initiatiefnemer die zelf komt. 
3) of er zijn negatieve aanleidingen of verontrustende aanleidingen .. Bijvoorbeeld 

dat een initiatief wordt ondernomen in een Natura 2000 gebied of een Nationaal 
Landschap waarbij de Gelderse Milieufederatie wordt gealarmeerd om dat te 
volgen. 

 
De Gelderse Milieufederatie wil dat het provinciaal Zand- en kleiwinningsplan 
Gelderland wordt nageleefd omtrent het betrekken van maatschappelijke 
organisaties. De code die toen in het Zand- en kleiwinningsplan Gelderland is 
opgenomen, hoe het kwaliteitsteam werkt, is dat zij de maatschappelijke organisaties, 
zoals Gelderse Milieufederatie, zouden betrekken. Nu moet de Gelderse 
Milieufederatie in de Staatscourant zoeken wanneer er ergens weer een startnotitie 
ligt of dat er ergens vergunning verleend gaat worden. 
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Volgens een provinciaal medewerker bestaat een gevaar voor een lange procedure 
wanneer hoor en wederhoor zou worden toegepast. De provincie heeft overigens bij 
een aantal adviezen, na reacties van initiatiefnemers, een tweede advies uitgebracht. 
Als het complex is dan gebeurt het wel. Het is niet dat provincies niet voor reacties 
openstaan. In hoeverre dat nu moet worden geformaliseerd is de vraag volgens de 
respondent.  
 
Daarbij wordt gesteld dat burgers vaak toch al aan tafel zitten en weten zij van een 
initiatief af via de initiatiefnemer. Bij de vergunning kan ook iedereen zijn zienswijze 
indienen of naar de rechter stappen. Eigenlijk is er een instrumentketen. De 
vergunning is het sluitstuk. Dan moeten ze daar maar de zienswijze indienen. Dat is 
een wat formelere toets. De ontgronders zijn vaak al op de omgeving gericht.  
 
 
V. Toekomst 
 
Werkwijze: niet formeel juridisch formaliseren 
Er is bij de respondenten geen voorkeur voor een eenheidsworst in de procedurele 
planontwikkeling. De gemeentes verschillen nu eenmaal aanzienlijk. Sommige zijn 
heel nuchter en willen een bedrijfsaanpak. Er wordt gewerkt met een behoorlijk 
opgetuigde voorkant in de planontwikkeling en daarbij neemt het Provinciaal 
Kwaliteitsadvies een plaats in. Een informele werkwijze staat of valt bij het feit dat 
een ieder zich aan de ongeschreven regels en mores houdt.  
 
Het Provinciaal Kwaliteitsadvies (PKA) maakt eigenlijk deel uit van een 
‘instrumentenketen’: het advies is een informeel instrument zonder directe juridische 
status, maar dient als opmaat en structureert het vooroverleg voor de vergunning (het 
formele instrument dat wel juridische status heeft). De leden van het kwaliteitsteam 
vragen zich af wat er nu gewonnen wordt als het advies ook directe juridische status 
krijgt. Wat zijn hiervan voordelen en wat zijn hiervan nadelen? Met de huidige 
manier van werken komen burgers en maatschappelijke organisaties toch meer 
buiten spel te staan. Het bezwaar is dat de kennis van burgers en maatschappelijke 
organisaties zo niet aan het begin van het proces wordt gebruikt en ook dat zij geen 
invloed tussentijds kunnen uitoefenen.  
 
Procedureel: De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Het is voor respondenten onvoldoende duidelijk wat de Wabo betekent voor het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. Een aanbeveling is om de mogelijke 
gevolgen van de Wabo voor het Provinciaal Kwaliteitsteam Ontgrondingen te 
bespreken. Deze discussie leeft (nog) niet bij de provincie. 
 
Procedureel: Borging van het PKA in de Wro (provinciale verordening) 
Borging van het Provinciaal Kwaliteitsadvies in de Wro lijkt respondenten naar alle 
waarschijnlijkheid niet haalbaar, al zijn de voor en nadelen nooit bediscussieerd 
binnen het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen.  
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Procedureel: Grex-dimensie koppelen aan het PKA 
Enkele respondenten geven aan dat de provincie een belangrijke taak heeft om in het 
ontwerpproces de ruimtelijke kwaliteit juist vanuit een gebiedsperspectief aan de orde 
te stellen, maar daarnaast ook vanuit een overkoepelend gebiedsproces, bijvoorbeeld 
als het gaat om het gebruik van verevening of projectenveloppen.  
 
 
3.5 Toekomst: Verbeterpunten en vasthoudpunten volgens 

provinciale medewerkers  

Wat zijn aspecten die op de werkbijeenkomst de ogen openden om te verbeteren? 
Een provinciaal medewerker: je moet met een checklist werken voor de 
consistentie; 
Een provinciaal medewerker: Voor mij is een eye-opener om een advies direct te 
laten beginnen met de toelichting op de scores in het advies, het feit dus dat een 
advies een duidelijk, helder standpunt moet zijn. Begin in een advies maar met aan te 
geven met wat je vindt. Durf ook te spreken namens het kwaliteitsteam (commissie 
klinkt te zwaar), het gebrek aan door Alterra benoemde strengheid, eenduidigheid en 
het duidelijk aangeven van ons standpunt verraste mij omdat ik vond dat we al 
behoorlijk streng waren. Ik blijf me daarbij wel afvragen hoe dit te rijmen is met een 
losse toets als ambtenaar of kwaliteitsteam wat helemaal niet zo’n geformaliseerde 
status heeft. Dat blijft voor mij wel moeilijk. Ook het letten op het taalgebruik was 
enigszins verrassend, bijvoorbeeld niet te lange zinnen en geen verkeerde 
woordkeuze; 
Een provinciaal medewerker: Ik ben ook lid van het Q-team. Die komen met 
allemaal losse flodders. Maar zij adviseren het beleid. Het advies van het Q-team gaat 
naar een beleidsdirectie. Dat is bij ons als kwaliteitsteam ontgrondingen anders. Als 
kwaliteitsteam loopt bij ons beleid en advies door elkaar. Wij zijn niet helemaal 
onafhankelijk.  
Een provinciaal medewerker: Ik ben getroffen door de spiegel die jullie 
voorhouden en ons laat zien dat wij een variatie aan adviezen geven. Daarin kan 
meer lijn worden gebracht, meer vanuit een stijl gewerkt worden, een strengere 
redactie worden gevoerd. Dat vraagt om een professionaliseringsslag. Dat voert ons 
naar de vraag: waar willen we naar toe als kwaliteitsteam? Wat dient onze status en 
rol te zijn? Moeten we naar een kwaliteitsteam ruimtelijke kwaliteit Gelderland 
toewerken? 
Een provinciaal medewerker: Geert ziet hoe er vanuit het veld wordt gereageerd. 
Nu wordt er vaak tegen een initiatiefnemer gezegd: “zou het niet verstandig zijn om 
het kwaliteitsteam over dit initiatief te horen?” De manier waarop de initiatieven 
binnenkomen is vaak op ad hoc basis. Geert zou de voorbereiding graag verbeteren. 
Nu komt het zo ongestructureerd binnen. Voor Geert is het belangrijk dat wij bij die 
professionalisering ook de voorbereiding intern verbeteren in het raadplegen van 
collega’s. Soms dienen er op tijd voorbesprekingen te worden gehouden en dient 
voorkomen te worden dat adviezen niet een opeenstapeling van argumenten wordt. 
We moeten de gezamenlijke zoektocht met de initiatiefnemer verder wel handhaven. 
Het gaat vooral om de gedachtewisseling.  
 



Alterra-rapport 1914  57 

Waar zijn jullie trots op sinds het werken met het kwaliteitsteam?  
Een provinciaal medewerker: Ik ben vooral trots op het uitbrengen van de 17 
adviezen. Het heeft geleid tot meer gestructureerd vooroverleg. Door het 
samenbrengen van medewerkers uit het provinciaal apparaat in één team wordt 
voorkomen dat de initiatiefnemer gaat shoppen bij de provincie. 
Een provinciaal medewerker: Ik ben vooral trots op het 16 x op papier zetten van 
de adviezen. 
Een provinciaal medewerker: Ik ben trots op de onafhankelijkheid van de leden 
over de 16/17 adviezen verspreid en op de groei in de consistentie. 
Een provinciaal medewerker: Ik ben het meest trots op het feit dat iedereen een 
eigen invalshoek hanteert, maar dat uiteindelijk een integraal oordeel wordt gegeven. 
De buitenwacht is het daar niet helemaal mee eens, maar het heeft toch als resultaat 
gehad dat we ons als provincie niet onder laten schoffelen door belangen.  
Een provinciaal medewerker: Ik kwam laatst een ontgronder tegen. Die zei: “ik 
was het een maand geleden niet met je eens, maar je had toch gelijk met het stellen 
van eisen aan de ruimtelijke kwaliteit. Initiatiefnemers gaan met ‘verbrede blik’ verder 
aan hun project. Dat is de belangrijke bijdrage van ons kwaliteitsteam.   
 
 
3.6 Overzicht van scores 

Tabel 8: Toegekende rapportcijfers door interne en externe geïnterviewden 
Rapportcijfers Interviews Gelderland

gemiddelde
totaal intern extern

1 Rapportcijfer inhoudelijke kwaliteit van de aanvragen 6.9 6.7 7.1
2 Rapportcijfer inhoudelijke kwaliteit van het provinciale PKA 6.9 7.9 5.9
3 Rapportcijfer voor de behandeltijd PKA 6.5 6.4 6.5
4 Rapportcijfer voor de werkwijze van de provincie 6.8 7.4 6.3
5 Rapportcijfer voor de tevredenheid gang van zaken totale proces 6.6 7.4 5.9

 
 

Tijdens de interviews is een scoretabel aan de respondenten voorgelegd om enkele 
oordelen te geven. Bovenstaande rapportcijfers zijn gegeven door de provinciale 
medewerkers aan het kwaliteitsteam (intern) en de externe betrokkenen (gemeenten 
en initiatiefnemers). Met name voor de inschatting van de inhoudelijke kwaliteit van 
het provinciale kwaliteitsteam verschillende de interne en externe cijfers. 
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Tabel 9: Interne en externe waarderingen van het Provinciale Kwaliteitsadvies en het Provinciale Kwaliteitsteam 
Ontgrondingen 

Meningen Interviews Gelderland totaal

+++ +/- ---
Inschatting voor tijdstip indienen aanvraag 4 7 2
Invloed op de ruimtelijke kwaliteit door het PKA 5 7 1
Inschatting van de formele hardheid van de PKA 2 5 6
Inschatting van de subjectiviteit van het PKA 3 7 3
Inschatting van het nut van toekomstadviezen in het PKA 7 6 0
Inschatting van de versterking onderling contact met vergunningverle 6 7 0
De mate van complexiteit van de procedure door de PKA 2 6 5
De mate van invloed op de totale planvorming van het PKA 3 6 4
Inschatting van de belangrijkheid van het PKA in de gehele procedur 4 6 3

36 57 24

intern 5

+++ +/- ---
Inschatting voor tijdstip indienen aanvraag 1 2 2
Invloed op de ruimtelijke kwaliteit door het PKA 3 2 0
Inschatting van de formele hardheid van de PKA 1 2 2
Inschatting van de subjectiviteit van het PKA 1 4 0
Inschatting van het nut van toekomstadviezen in het PKA 4 1 0
Inschatting van de versterking onderling contact met vergunningverle 1 4 0
De mate van complexiteit van de procedure door de PKA 1 1 3
De mate van invloed op de totale planvorming van het PKA 1 2 2
Inschatting van de belangrijkheid van het PKA in de gehele procedur 3 1 1

16 19 10

extern 9

+++ +/- ---
Inschatting voor tijdstip indienen aanvraag 3 5 0
Invloed op de ruimtelijke kwaliteit door het PKA 2 5 1
Inschatting van de formele hardheid van de PKA 1 3 4
Inschatting van de subjectiviteit van het PKA 2 3 3
Inschatting van het nut van toekomstadviezen in het PKA 3 5 0
Inschatting van de versterking onderling contact met vergunningverle 5 3 0
De mate van complexiteit van de procedure door de PKA 1 5 2
De mate van invloed op de totale planvorming van het PKA 2 4 2
Inschatting van de belangrijkheid van het PKA in de gehele procedur 1 5 2

20 38 14

 
 
Ook in de tabel waarin de waardering over het adviestraject is aangegeven verschillen 
de interne en externe waarderingen. De gekleurde scores laten de verschillen zien, 
waarbij opvallend is dat er steeds verschillen bestaan tussen de positieve en negatieve 
antwoord-categorieën. Wat intern als goed wordt gezien, krijgt die beoordeling niet 
extern. Voor de totaliteit laat de scoretabel een goed eindresultaat zien. Met een 
positieve beoordeling over het nut van het advies, een negatieve score voor de 
formele hardheid ervan.  
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3.7 Analyse van de interviews 

Uit de interviews zijn de volgende onderzoeksbevindingen of aanbevelingen te 
destilleren.  
 
1. Voorfase: meer professionaliseren  
 
Uit de interviews is af te leiden dat het aanmelden van initiatieven niet op een 
gestructureerde wijze gebeurt. Het kan via initiatiefnemers zelf verlopen, via 
gemeenten of via inspecteurs van de provincie. Daarmee is de aanmeldingspartij 
willekeurig evenals het moment waarop de aanmelding plaatsvindt. De voorfase zou 
meer gestructureerd kunnen lopen als in navolging van de watertoets een 
stappenplan zou worden ontwikkeld en vervolgens meegegeven aan de 
initiatiefnemer. Ook zou een coördinatieplicht bij gemeenten zoals zij die ook bij de 
bouwvergunning kennen provincies op tijd op de hoogte kunnen stellen van 
initiatieven. Nu zijn provincies vaak te laat in de voorfase omdat locatievarianten niet 
meer ter discussie mogen staan, maar alleen inrichtingsvarianten.  
 
Naast de aanmelding verlopen ook de presentaties en de aankondiging van de te 
volgen werkwijze niet op een gestructureerde manier. De presentaties van de 
initiatiefnemers nemen allerlei vormen aan. Vervolgens blijkt mondeling te worden 
aangegeven hoe de verdere procedure en werkwijze verloopt. Initiatiefnemers vinden 
dat de provincie hen niet voldoende serieus neemt door niet met die disciplines altijd 
aanwezig te zijn die een initiatief aangaan. Hierdoor wordt inbreng bij de discussie 
gemist die naderhand wordt ontvangen en waarop een initiatiefnemer dan niet meer 
kan reageren. Vanuit de provincie zal een meer gestructureerde aanpak veel 
duidelijkheid scheppen en de provinciale medewerkers helpen om vanuit hun 
vakgebied tot een integraal advies te komen. De voorfase dient geprofessionaliseerd 
te worden door als provincie meer gestructureerd te werken. 
 
 
2. Adviesfase: bestuurlijke context en de ambtelijke werkwijze zijn niet parallel ontwikkeld  
 
De bestuurlijke context heeft zich niet parallel ontwikkeld aan het uitkristalliseren 
van de ambtelijke werkwijze om tot het provinciale kwaliteitsadvies te komen. Het 
gaat dan om (1) bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen, 2) macht en invloedsverdeling 
tussen overheden onderling en de marktpartijen en 3) de verkokering binnen de 
provincie alsook met andere overheden. Het onderzoek geeft aan dat er 
onduidelijkheid bestaat bij initiatiefnemers, maar ook voor overheden en derden is 
tijdens de adviesfase. Er zijn tekenen, dat de status van het kwaliteitsteam en de door 
haar uitgebrachte adviezen onder druk komt te staan door a) bestuurlijke 
onderhandelingen van de gedeputeerde RO, b) beslissingen van andere afdelingen 
met flankerend beleid binnen de provincie c) beslissingen van andere kwaliteitsteams, 
d) gemeenten die met marktpartijen al tot locatiekeuze zijn overgegaan en e) 
overheden (vooral Rijkswaterstaat en gemeenten) die vanuit andere belangen andere 
eisen stellen dan het kwaliteitsteam. Deze situatie kan vooral door inzet van de 
gedeputeerde worden verbeterd.  
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3. Adviesfase: werkwijze meer eenduidig formuleren 
 
In de opdracht om werkenderwijs de methode te ontwikkelen is nu de tijd 
aangebroken om de werkwijze meer eenduidig te formuleren, zodat alle betrokkenen 
beter weten waar ze aan toe zijn. Dat kan nu ook, gezien de verschijningsvorm van 
de laatste adviezen van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen, waarin een 
duidelijke structuur te onderkennen is. Daarbij gaat het niet direct om formaliseren 
van de procedure als wel om het professionaliseren van de wijze waarop het 
streefbeeld van ruimtelijke kwaliteit wordt nagestreefd. De volgende zaken staan 
voortdurend ter discussie: a) de reikwijdte van de adviezen, b) het ontwikkelen van 
beoordelingscriteria voor ruimtelijke kwaliteit voorafgaand aan of tijdens een project, 
c) het adviseren op details versus hoofdlijnen, d) toetsend opereren versus 
ontwikkelingsgericht en haalbaarheid, en e) de termijn waarop adviezen beschikbaar 
zouden moeten zijn. In dit onderzoek worden deze zaken belicht en kunnen binnen 
de provincie nadere structuurkeuzes gemaakt worden die tot professionalisering 
kunnen leiden.  
 
 
4. Adviesfase: gebiedsontwikkeling vraagt om een heroriëntatie van het advies 
 
Het onderzoek toont duidelijk aan dat initiatiefnemers feitelijk gebiedsontwikkelaars 
zijn geworden. De advisering van het kwaliteitsteam zou zich daarmee op een nieuw 
schaalniveau, moeten begeven: namelijk dat van regionale planning.. De advisering 
kenmerkt zich in de praktijk echter door een plantoets binnen het aangereikte 
initiatiefontwerp, waardoor aspecten van de regionale planning als vestigings-
plaatskeuzes buiten de scope van het advies vallen. De keuze om te concentreren op 
met name groene functies (natuur/landschap) ligt dan voor de hand. De 
ontwikkeling naar regionale planning zal tot gevolg hebben dat ook het advies zich 
dient uit te spreken over ontwikkelingen op een hoger schaalniveau.  
 
Deze werkwijze staat overigens wel haaks op de bottom up, participatieve aanpak die 
initiatiefnemers samen met gemeenten nu vaak volgen. Deze discrepantie vraagt om 
een oplossing waarbij het provinciale kwaliteitsadvies zal moeten inspelen op de 
veranderde planningsmethode die door initiatiefnemers wordt gehanteerd. Dan gaat 
het met name om het vraagstuk van bovenregionale locatiekeuzes. 
 
 
5. Verwerkingsfase: het introduceren van een schriftelijke reactie op het advies 
 
Een negatief provinciaal kwaliteitsadvies blijkt niet alleen verregaande gevolgen voor 
het planontwerp te hebben, maar ook voor de exploitatie en het draagvlak. Daarnaast 
zijn er ook gevolgen voor de procedurele verankering van de projectontwikkeling. 
De provincie zit bij kritische adviezen toch meer in de rol van toetser dan die van 
meedenker. Voor initiatiefnemers betekent dat een negatief advies leidt tot een 
fundamentele herziening van de planontwikkelingsprocedure, wat veel tijd, energie en 
geld kost.  
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Te zien is dat na een negatief advies in de aanpassingen een initiatiefnemer onzeker 
blijft of de veranderingen wel goed zijn doorgevoerd om alsnog een positief advies te 
kunnen krijgen. Als een initiatiefnemer echter het advies niet in positieve zin kan 
ombuigen dan biedt in de praktijk het bestuurlijke overleg soms perspectief om met 
macht en invloed een nieuwe weg in de planontwikkeling in te slaan.  
 
Een mogelijkheid om te voorzien in dit probleem, is het introduceren van een 
schriftelijke ronde. Daarin wordt initiatiefnemers gevraagd na het uitbrengen van het 
advies schriftelijk inhoudelijk te reageren (als extra stap in de procedure toevoegen), 
zodat initiatiefnemers aan kunnen geven wat zij van het advies vinden en waar 
volgens hen aangrijpingspunten voor verbetering liggen. Dit voorkomt dat een 
initiatiefnemer bij een negatief advies meteen een politieke ingreep wil forceren en 
het politieke spoor in duikt en via gedeputeerden of andere overheden (zoals 
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of gemeenten) alsnog het initiatief er doorheen probeert 
te drukken.  
 
 
6. Toekomst: nieuwe regelgeving vraagt om nieuwe borging 
 
Het kwaliteitsadvies is wettelijk niet geborgd, waardoor tussentijds geen inspraak 
mogelijk is en daarnaast te weinig op de toekomstige wettelijke en instrumentele 
ontwikkelingen oriënteert. Zo zal introductie van de Wabo de positie van het 
kwaliteitsteam ontgrondingen ondermijnen. De nieuwe Wro biedt met de Grex wet 
mogelijkheden tot bovenplanse verevening. De provincie is nu nog niet voornemens 
om zich in te laten met PPS-constructies, dit zou ook de rol van onafhankelijk 
beoordelaar verder kunnen bemoeilijken. PPS lijkt bij ontgrondingsprojecten onder 
de respondenten nog niet te leven. Van een dubbelrol waarbij overheden hun eigen 
initiatieven beoordelen is dan ook geen sprake. Anderzijds zouden provincies 
misschien tegen relatief lage kosten meer ruimtelijke kwaliteit kunnen realiseren. 
Deze discussie leeft (nog) niet bij initiatiefnemers en overheden. De provincie heeft 
zich nog niet dusdanig op toekomstige procedurele en instrumentele ontwikkelingen 
georiënteerd dat dit leidt tot een SWOT van het kwaliteitsteam en adviezen. Het is 
aan te raden om dit in de nabije toekomst wel te doen.  
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4 Resultaten 

4.1 De huidige situatie waargenomen 

In dit evaluatieonderzoek komen gegevens op tafel te liggen, die met elkaar een beeld 
oproepen van de inhoud en procedurele kenmerken van de werkwijze van het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. In de fase van de gegevensverzameling 
verschijnen er gegevens en meningen, die de onderzoekers aanhouden als de 
vertrekbasis voor oordeelsvorming over de onderzoeksvraag: 
 
In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal. 
 
Centrale vraagstelling: 
 
Beantwoordt het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen met haar werkwijze en haar 
adviezen aan de doelstelling om ontgrondingen te vergunnen mits/als ze een bijdrage leveren 
aan de ruimtelijke kwaliteit? 
 
Deze centrale vraag wordt beantwoord met de volgende onderzoeksvragen: 
 
a) Kwaliteit van de werkwijze 
Is de werkwijze van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen goed? Wordt een 
bepaalde methode of aanpak gebruikt? Is het instrument (een Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen) het juiste instrument als waarborg voor de 
voorwaarde van ruimtelijke meerwaarde/verhogen van de ruimtelijke kwaliteit door 
ontgrondingen? 
 
b) Kwaliteit van de adviezen 
Wat is de kwaliteit van de adviezen? Heeft het provinciale kwaliteitsteam 
ontgrondingen de juiste opmerkingen gemaakt? Wat zijn de impliciete criteria? Hoe is 
zowel de inhoudelijke als procesmatige advieskwaliteit te beoordelen?  
 
Hieronder geven wij in kernwoorden een samenvattende herhaling van de bevinden 
uit hoofdstuk 3. De belangrijkste onderwerpen uit onze analyse van de adviezen zijn: 
1) Het kwaliteitsadvies bespreekt onderwerpen, er is daarmee indirect een toetsing 

aan ruimtelijke kwaliteit;  
2) Er is een balans in argumentatie tussen de verschillende blikvelden;  
3)  Er moet aandacht zijn voor de formele inkadering van het advies; 
4)  Het advies is reactief op het marktinitiatief en heeft geen achterliggende 

werkmethode;  
5) In de adviezen is geen redactionele standaard;  
6) De adviezen hebben een globaal en open karakter. 
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De belangrijkste punten uit de analyse van de interviews zijn: 
1) De voorfase dient meer geprofessionaliseerd te worden;  
2) De bestuurlijke context en de ambtelijke werkwijze zijn niet parallel ontwikkeld;  
3) Werkwijze meer eenduidig formuleren; 
4) Gebiedsontwikkeling vraagt om een heroriëntatie van het advies; 
5) Het introduceren van een schriftelijke reactie op het advies; 
6) Nieuwe regelgeving vraagt om nieuwe borging. 
 
In het volgende rapportageonderdeel worden een aantal bevindingen en over-
wegingen door de onderzoekers over de aangetroffen werkpraktijk in Gelderland 
uitgewerkt. Het zijn opmerkingen gebaseerd op planologisch en bestuurskundige 
vaktechnische inbreng, waarbij ook ervaringen met de ontwikkeling van een stelsel 
voor het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit elders in het land meegenomen worden. 
Deze opmerkingen worden gemaakt tegen de achtergrond van veranderende 
omstandigheden die het functioneren van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgron-
dingen de komende periode sterk zullen beïnvloeden.  
 
De invloed op ruimtelijke kwaliteit van de uitgebrachte adviezen is feitelijk nog 
moeilijk in te schatten. Het gaat om het beoordelen van de kwaliteit van de adviezen 
en van de werkwijze van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen. De nadere 
uitwerking van veel van de initiatieven heeft de fase van de uitvoering van de 
projectontwikkeling nog niet bereikt. Wat de feitelijke uitwerking van het Provinciaal 
Kwaliteitsadvies op de ruimtelijke kwaliteit zal zijn, moet daaruit in de praktijk 
blijken. Op dit moment is alleen de invloed op de voorbereidende planontwikkeling 
in te schatten: op welke wijze wordt daarin aandacht geschonken aan de adviezen om 
te komen tot een verdere planrealisatie? Als methode van werken lijkt de aanpak via 
een Provinciaal Kwaliteitsteam Ontgrondingen te voldoen om adviezen te 
produceren, die een rol spelen in de samenwerking van betrokken partijen in de 
praktijk van de projectontwikkeling. De werkwijze is geaccepteerd in het werkveld en 
heeft een plaats gekregen in het regulier overleg tussen provincie, gemeenten en 
ontgronders. En daarmee is er een instrument ontwikkeld om de discussie over 
ruimtelijke kwaliteit te faciliteren in de planontwikkeling. Wegens het kunnen 
benaderen van ruimtelijke kwaliteit vanuit verschillende blikvelden, zullen ook in de 
toekomst evaluatieproblemen blijven bestaan over de feitelijke invloed van de 
werkwijze op het eindresultaat: wat is nu aantoonbaar het gevolg van de 
adviesbijdrage geweest.  
 
Het uitwerken van een toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit (de objectivering van 
de kernkwaliteiten) krijgt landelijk veel aandacht. Verschillende methodes zijn 
ontwikkeld, als kwaliteitsautoriteit, ontwerpateliers, werkbank, ontwerpschuit, 
inspiratieatlas, kernkwaliteitsoverzichten en handreikingen ruimtelijke kwaliteit. Het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen hanteert nu een aanpak als 
containerbegrip, dat middels een discussie (over verschillende aspecten die de 
ruimtelijke kwaliteit in het specifieke plan inhoud geven) komt tot een acceptabele 
planuitwerking. Er is niet gekozen voor de werkmethode om het toetsingskader uit 
de beleidplan zand en kleiwinning (het ruimtelijk raamwerk met aandachtspunten) 
nader uit te werken als provinciale standpuntbenadering voor toetsing (en daarmee te 
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komen tot meer objectieve criteria). Aspecten als functiekoppeling en ruimtelijke 
meerwaarde worden als maatwerk per advies aan de orde gesteld. Voor deze aanpak 
is bij de marktpartijen waardering en het levert werkbare kwaliteitsadviezen.  

 
Het Provinciaal Kwaliteitsadvies bestaat in de praktijk niet enkel uit een geschreven 
advies. De noodzaak om een initiatief te laten toetsten door het Provinciale 
Kwaliteitsteam Ontgrondingen hangt vast als voorwaarde aan het procedurele 
verloop en het verkrijgen van de provinciale ontgrondingvergunning. Naast het 
schriftelijke advies zijn er verschillende contactmomenten tussen de provincie en de 
initiatiefnemer (en gemeente). Bij het functioneren van het Provinciaal 
Kwaliteitsadvies als instrument voor beïnvloeding van gedrag van deelnemers in de 
projectontwikkeling, (om in hun manier van ontwerpen rekening te houden met de 
onderwerpen die in het PKA worden genoemd) spelen deze contactmomenten een 
belangrijke rol. Niet alleen gaat het om een relatienetwerk, dat goed moet 
functioneren, maar ook over cultuurverandering naar marktwerking. De 
veranderende rol van de provinciale medewerkers in het kwaliteitsteam (van 
ordenende planners naar toetsend adviesorgaan) vergt een andere werkaanpak. Wat 
nodig blijkt is een nieuwe betrokkenheid, niet op alleen inhoudelijke 
doelbetrokkenheid. Ook is het nodig in te kunnen spelen op projectmanagement 
niveau, waarbij vragen als draagvlakontwikkeling, gebiedsontwikkeling en het 
ontwikkelen van een steeds meer integrale ruimtelijke vergunningsverlening trends 
zijn, die een andere manier van werken in het kwaliteitsteam vragen. Ook is in het 
provinciale werkapparaat een kwetsbaarheid aanwezig door de smalle personele 
bezetting, waarbij veel van het netwerkbeheer op enkele personen vastligt. In de 
praktijk valt dit volgens een lid van het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen 
wel mee, omdat ook de vergunningverleners en inspecteurs via de ontgrondingenwet 
een bijdrage leveren. Wel worden zorgen geuit als het gaat om de inbreng in het 
Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen vanuit de verschillende beleidsvelden, met 
name natuur en recreatie. Het samengaan van steeds veranderende eisen aan het 
team in de ontwikkelingspraktijk van de ruimtelijke planning en de smalle personele 
basis maakt het Provinciaal Kwaliteitsadvies-stelsel fragiel. Door personeel verloop 
kan de werkenderwijze tot stand gekomen aanpak alsnog stranden. Ook is in te 
schatten, dat naarmate de mate van integraal overzicht van het advies moet stijgen 
(als resultante van gebiedsontwikkeling en regelgeving) een stijging van de 
werkbelasting plaatsvindt en de noodzaak tot het uitbreiden van de (management- en 
ontwerp) vaardigheden van het team aan de orde komt.  

 
De provincie doet in het Provinciaal Kwaliteitsadvies ervaring op met het fenomeen 
marktwerking in de ontgrondingsector. In de uitvoering van het Gelders zand- en 
kleiwinningsbeleid is de kwalitatieve sturing (op hoeveelheden) losgelaten en gekozen 
voor een sturing op kwaliteit, hoewel dat ten tijde van deze beleidskeuze nog geheel 
onduidelijk was hoe dat in de praktijk moest. In deze evaluatie blijkt, dat wanneer de 
initiatiefrol voor ontgrondingen wordt overgelaten aan een marktpartij, dit in zekere 
mate ook geldt voor de totale ruimtelijke ordening. Met name de rol van locatiekeuze 
voorafgaande aan een keuze voor een lokaal ontwikkelingsinitiatief valt dan buiten de 
invloedssfeer van de provincie. Dat komt ook door de beleidseis dat een geschikte 
eindfunctie moet worden gevonden. Het kwaliteitsteam heeft zich moeten realiseren, 
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dat als je het initiatief aan de markt laat, dat de sturingsmogelijkheden veel minder 
groot zijn. De marktsector kan geen regionale keuzevraagstukken oplossen. Een 
initiatiefnemer kan niet alle potentiële locaties opkopen om er vervolgens een 
strategische ontwikkelingskeuze op los te laten. Marktpartijen doen dat in hun interne 
afwegingen en kopen dan een locatie, die ze zo goed mogelijk willen ontwikkelen. De 
locatiekeuze is dan verder niet meer aan de orde, dus heeft het geen zin voor de 
overheid om in een kwaliteitsadvies dergelijke zaken op te willen nemen. Het 
Provinciaal Kwaliteitsadvies moet zich dan enkel richten op het beoordelen van het 
initiatief, niet van de achterliggende locatiekeuze. Daarmee moet ze haar 
argumentatie koppelen aan inrichtingsvarianten. Of komen met argumenten, dat 
beleid (anders dan gekoppeld aan de ontgrondingportefeuille) het initiatief 
onmogelijk maakt. In feite is er sprake van een schaalprobleem bij de beoordeling 
van ruimtelijke kwaliteit. Op het schaalniveau van de provincie gaat het ook om 
locatiekeuzen. Op het schaalniveau van gebiedsontwikkeling om de totale ruimtelijke 
structuur. Op het schaalniveau van de projectontwikkeling om de 
uitwerkingskarakteristiek van ruimtelijke kenmerken in het planontwerp. Het 
Provinciaal Kwaliteitsadvies komt daarmee in een spagaat en kan niet alle drie de 
schaalniveaus in het advies, gekoppeld aan het toetsen van een ontgrondings-
initiatief, behandelen. De provincie moet veel pro-actiever beleid een toetsingskader 
maken op de andere schaalniveaus, dan waar het Provinciaal Kwaliteitsadvies nu 
betrekking op heeft. Het Provinciale Kwaliteitsteam Ontgrondingen geeft aan in het 
kader van de marktwerking geen locaties te gaan aanwijzen. Anderzijds is er een 
vraag wel scherper te kunnen sturen op voorkeurslocaties (zoekgebieden). 
Gebiedsontwikkeling en inrichtingsplan kunnen beide in het advies aan de orde 
komen.  
 
In de Nota Ruimte en de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening zijn de provinciale taken 
belangrijk veranderd. Een belangrijk aantal procedures lopen anders, er is sprake van 
een verdere decentralisatie en er zijn traditionele taken uit handen van de provincie 
verdwenen en nieuwe moeten ontwikkeld worden. Met de term “Het lege nest 
syndroom” wordt gekarakteriseerd, dat instituties daarna vaak problemen hebben 
zich aan te passen aan de nieuw ontstane situatie, waarin traditioneel belangrijke 
taken niet meer bestaan. En dat een deel van de oude taken nu worden uitgevoerd 
door anderen (de uitgevlogen jongen; de marktpartijen), die het nu ineens op een 
heel eigen wijze inhoud geven aan de taakuitvoering. En ze doen dat best anders dan 
in het verleden. Kenmerkend in die situatie is dat door alle betrokkenen nieuwe 
vaardigheden moeten worden aangeleerd om in de veranderde situatie opnieuw goed 
te kunnen functioneren. Vaak duurt dat even en dan wordt teruggevallen op 
vaardigheden uit de oude tijd. In de werkaanpak van het Provinciaal Kwaliteitsadvies 
zijn sporen te zien van de provinciale sturingsaanpak (top-down aanwijzingen) uit het 
verleden, waarmee de nieuwe sturingsverantwoordelijke (in toenemende mate de 
gemeente) moeite heeft. Daar is veel meer een bottom-up aanpak gericht op het 
genereren van locaal draagvlak aan de orde. In het kwaliteitsteam neigt de zoektocht 
naar nieuwe vaardigheden in retroperspectief. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan 
handreikingen ruimtelijke kwaliteit, die een veelheid aan aanwijzingen bevatten op 
welke wijze ruimtelijke kwaliteit op locatie kan worden bereikt. Als die gebruikt 
worden als toetsingskader, lijkt dat veel op traditionele grondslagen notities die 
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gebruikt werden om structuurvisies te ontwikkelen (in de nieuwe wettelijke situatie 
zonder verplichte doorwerking). Als handreikingen binnen nieuwe vaardigheden 
gebruikt worden om een werkwijze te ontwikkelen om in nieuwe vormen van 
partner-samenwerking externe partijen te stimuleren aan ruimtelijke kwaliteit te 
werken, is er sprake van een nieuw perspectief. Om die andere manier van netwerken 
met externe partijen te kunnen realiseren is nieuwe interne expertise noodzakelijk, 
minimaal op het niveau van de externe partijen. Als die er niet is, volgt een negatieve 
reactie vanuit marktpartijen, waarbij aangegeven wordt, dat het kwaliteitsteam niet 
kan functioneren op het nieuwe vereiste niveau van de concrete projectontwikkeling, 
wat wordt aangegeven als een gebrek aan projectontwikkelingkennis. De 
noodzakelijke professionalisering van het advies zal in dit perspectief moeten worden 
uitgewerkt.  
 
De in de analyse aangegeven knelpunten in de afstemming op dit vlak zijn typerend 
voor de veranderingssituatie, waarin de ruimtelijke planning zich nu bevindt. Het kan 
dan ook niet anders, dan dat dit in de evaluatie terugkomt en is dus vooral terug te 
voeren op de veranderende context waarin het Provinciaal Kwaliteitsadvies wordt 
uitgebracht. Dit betekent, dat de ontwikkeling van de werkwijze in de komende tijd 
nog in het geheel niet af is en nog jaren lang gezien moet worden als een belangrijk 
aandachtsveld voor de provincie. Inclusief de noodzaak te ontwikkelen met nieuwe 
expertise voor ontwerp en ontwikkelingsmanagement. 
 
De formeel juridische positie van het Provinciaal Kwaliteitsadvies is zeer zwak. De 
procedure van kwaliteitstoetsing voor meer complexe ontgrondingprojecten met een 
ruimtelijke meerwaarde is niet opgehangen in een wettelijke kader. Dat zou best 
kunnen in de ruimtelijke ordening binnen het bestemmingsplan, met als voorbeeld 
het landschapsontwikkelingsplan of het beeldkwaliteitsplan. Deze kunnen binnen het 
kader van de voorschiften als toetsingskader een formele rol krijgen bij het verlenen 
van vergunningen binnen bestemmingen. Pas wanneer de toets (bevredigend) is 
uitgevoerd, kan een ontwikkeling gerealiseerd worden. Ook een optie is het plaatsen 
van het Provinciaal Kwaliteitsadvies in een provinciale verordening, waarmee een 
verplichting aangegeven kan worden om de kwaliteitstoets te doorlopen. De 
noodzaak hiertoe kan nog vergroot worden bij de introductie van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarin het bevoegd gezag in de eerste plaats de 
gemeente zal zijn. De borging als noodzakelijk voortraject naar de formele 
provinciale vergunningverlening ontgrondingen heeft thans geen formele status en 
bestaat op basis van de uitleg van de provinciale ambtenaren hoe de spelregels 
opgevat moeten worden. Er is sprake van zelfbinding in deze procedure. Eigenlijk 
past deze benadering goed binnen het Gelderse model voor goed bestuurlijk beleid 
en overleg. Een verdere juridisering wordt niet nagestreefd, binnen de 
bestuurstraditie worden voorkomende problemen liever als maatwerkoplossingen 
aangepakt. Dat vergt veel van de bestuurlijk-ambtelijke afstemming . Bij een ingrijpen 
door het bestuur (GS) na een uitgebracht advies kan dat in de praktijk communiceren 
als een bestuurlijk “overrulen”; een directe diskwalificatie van het Provinciaal 
Kwaliteitsadvies.. Juist als de juridische positie al zo zwak is, zal met grote 
terughoudendheid de weg van de bestuurlijke correctie bewandeld moeten worden, 
wil de acceptatie van het Provinciaal Kwaliteitsadvies in de komende jaren door het 
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werkveld zo blijven als het nu is. Een Provinciaal Kwaliteitsadvies zal intern meer 
aandacht vergen in het bestuurlijk-ambtelijke afstemming om de noodzaak tot 
bestuurlijke correctie zo klein mogelijk te maken.  
 
Een aantal nieuwe onderwerpen kunnen een rol krijgen binnen het toetsingskader 
van het Provinciaal Kwaliteitsadvies. Veranderingen in het maatschappelijk draagvlak 
zijn de laatste jaren snel gegaan en er zijn nieuwe beleidskaders vormgegeven. In de 
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is de Grondexploitatiewet opgenomen, die van 
invloed kan zijn op de financiële exploitatiemogelijkheden voor planontwikkeling. Er 
lijken mogelijkheden voor bovenplanse verevening te bestaan, die juist op het 
provinciale schaalniveau instrumenten kunnen opleveren om tot planontwikkeling te 
komen waarbij sprake is van regionale kwaliteitsdoelen. Daarmee kan ook beter 
worden ingegaan op de beoordeling van de exploitatie en beheer van de 
voorzieningen na oplevering, die de ruimtelijke kwaliteit op termijn bepalen. 
Planexploitatie maakt overigens ook deel uit van de vergunningverlening. Aandacht 
voor het planbeheer in het planinitiatief is nu nog niet prominent aan de orde, maar 
zal bij partnergeoriënteerde ontwerp (PPS) een rol kunnen spelen om duurzaam en 
beheerskosten bewust te ontwikkelen. Kennismanagement over gebiedsontwikkeling, 
waarbij meer stakeholders betrokken worden bij niet alleen planontwikkeling, maar 
vooral bij het duurzaam gebruik van bestaande en nieuwe voorzieningen in een 
gebied leggen eveneens een nieuwe claim op de ontwikkelingsvaardigheden voor 
projecten. Bij de marktpartijen is deze verandering van verantwoordelijkheid en 
schaal reeds gesignaleerd en als een noodzakelijk onderdeel van de nieuwe 
projectontwikkeling erkend. Het Provinciaal Kwaliteitsadvies kan hierop uitstekend 
inspelen en de toetsing van de ruimtelijke kwaliteit niet enkel beperken op het 
planinitiatief, maar op het functioneren van de voorziening in de bredere ruimtelijke 
context. Daarmee wordt een nieuwe inhoud gegeven aan de eisen voor 
functiekoppeling en de ruimtelijke meerwaarde.  
 
Er kan een SWOT-analyse als samenvatting van deze punten worden opgesteld: 
 
Sterke punten 
o Aandacht voor kwalitatief ruimtelijk ontwerp 
o Mogelijkheid tot integrale planafstemming 
o Acceptatie van procedure in Gelderse planningscultuur 
o Voorbereiding voor ontgrondingvergunning 
o Bijdrage aan een kwalitatieve ruimtelijke ordening 
Zwakke punten 
o Weinig formeel juridische borging 
o De formulering van de adviesinhoud 
o Matig referentiekader ruimtelijke kwaliteit 
o Globaal en open karakter van de aanwijzingen 
o Bestuurlijke ondersteuning bij negatief advies 
Kansen 
o Uitwerken van referentiebasis of handreikingen ruimtelijke kwaliteit koppelen 

aan advies 
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o In de Gelderse aanpak voorbereiden op de volgende fase in vergunningverlening 
(Wabo) 

o Nieuwe partner ontwikkeling naar gebiedsaanpak 
o Ervaring met werken aan ruimtelijke kwaliteit, intern en extern 
Bedreigingen 
o Formeel juridische veranderingen in vergunningenstelsel (Wabo) 
o Bestuurlijke passages van het ambtelijk advies 
o Personele kwetsbaarheid in relatie tot de ontstane werkwijze ontwikkeling 
o Onprofessionele redactie van de adviezen 
 
 
4.2 Veranderingsmogelijkheden 

In dit onderdeel worden vier principiële veranderingsmogelijkheden volgens de 
blikveldbenadering verkend, die richting kunnen geven hoe in de verdere toekomst 
met het Provinciaal Kwaliteitsadvies gewerkt kan worden (figuur 8). Dit vanuit de 
onderzoeksbevinding, dat in de komende periode nog veel aanpassingen aan de 
werkwijze noodzakelijk zullen zijn. Niet alleen als gevolg van veranderende wettelijke 
kaders, maar vooral ook door het effect van veranderingen in de ruimtelijke 
planontwikkeling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 8: Vier veranderingsmogelijkheden volgens de blikveldbenadering 

In het schema is de huidige positionering van de adviezen aangegeven, liggend op het 
kruispunt van de vier blikvelden. Immers alle soorten argumenten zijn in de adviezen 
terug te vinden. Wanneer er veranderingen of verschuivingen moeten optreden in 
deze positioneren, zal dat gebeuren door accent verlegging in de manier van werken. 
Daarmee verandert het scala aan argumenten binnen het advies.  
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Figuur 9: Formaliseren van de regelgeving 

De eerste verandering kan worden getypeerd als de formalisering van de regelgeving, 
in het objectieve blikveld (figuur 9). Er is dan sprake van hardere toetsingscriteria, 
het borgen van de formele procedure (juridisering) en het versterken van de 
toetsingsrol van het Provinciaal Kwaliteitsadvies. De werkwijze van het team komt 
dan meer op afstand te staan van de lokale ontwikkelingen. Afwegingen op de 
regionale schaal zijn beter in te brengen op basis van de handreikingen en 
lokatiekeuze-momenten. Aan de ruimtelijke kwaliteit wordt gewerkt via 
sturingsadviezen voor nadere planuitwerking, die een onderdeel vormen van het 
formele vergunningen- en bestemmingsregelingen traject. 
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Figuur 10: Adviserend partnerschap 

De tweede veranderingsmogelijkheid kan worden getypeerd in de richting van het 
adviserende partnerschap, een veel sterker accent op de subjectieve vaardigheden 
vanuit het kwaliteitsteam om het planproces te beïnvloeden (figuur 10). In een 
vroeger stadium zoekt het team de marktinitiatieven op, ook al om te kunnen komen 
tot het schaalniveau van de principiële keuzes voor gebiedsontwikkeling, inclusief de 
locatiekeuzes. Dat vergt een meeontwikkelende aanpak, expertise ontwikkeling en 
operationele samenwerkingsverbanden, waarbij de provincie een actieve rol als mede 



Alterra-rapport 1914  71 

ontwikkelaar nastreeft. De ruimtelijke kwaliteit wordt zo actief mee vormgeven in de 
projectontwikkeling, waarbij optimaal maatwerk geleverd kan worden. 
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Figuur 11: Aanwijzingen voor ontwerp en procedure 

De derde veranderingsrichting levert meer concrete aanwijzingen en richtlijnen voor 
ontwerp en procedure, de intersubjectieve aanpak (figuur 11). De provincie werkt het 
ruimtelijk raamwerk verder uit in de richting van concrete aanwijzingen voor de 
verdere plandetaillering. De aspecten voor ruimtelijke kwaliteit en functiekoppeling 
leggen vanuit het provinciale schaalniveau claims op de verdere uitwerking. De 
vertaling van de handreikingen ruimtelijke kwaliteit zijn aangrijpingsmogelijkheden 
voor samenwerking met ontwikkelende partijen, locale organisaties en gemeenten. 
Het kwaliteitsteam staat iets meer op afstand, in een toetsende rol. 
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Figuur 12: Eigen ontwerpinitiatief 

De vierde veranderingsrichting heeft betrekking op het uitbrengen van een 
inspirerend ontwikkelingsperspectief, de transjectieve aanpak (figuur 12). Er wordt 
gewerkt aan een nieuw perspectief van het ruimtelijk raamwerk, op basis van de 
nieuwe taak- en werkverdeling tussen de betrokken partijen in de ruimtelijke 
planontwikkeling. Op basis van een sterke eigen visie van het team (geborgd als een 
van de initiatoren voor ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit binnen het provinciale 
raamwerk) worden mogelijkheden aangeven voor verdere planuitwerkingen, waarbij 
de schaalsprongen naar een integrale gebiedsontwikkeling centraal staan. Voor de 
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ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit wordt de weg gewezen met aansprekende 
voorbeelden en deelontwerpen.  
 
Uit het onderzoek volgen de volgende wensen met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van het PKA: 
Het provinciale werkveld 
o Doorgaan met de werkwijze 
o Veranderen in professionalisering 
o Veranderen in de bestuurlijke context 
o Uitbreiden van kwaliteitsbasis (handreikingen) en ruimtelijk raamwerk 
 
Het externe werkveld 
o Doorgaan met de werkwijze 
o Verdere professionalisering 
o Meer betekenisgeving aan locaal initiatief en draagvlak 
o De provincie moet de visie op het hogere schaalniveau meer op voorhand 

aangeven. 
 
 
4.3 Advies naar de toekomst 

In het volgende advies formuleren de onderzoekers een toekomstperspectief. Daarbij 
de kanttekening, dat dit een ongebonden formulering is, geheel vanuit een 
onderzoeksperspectief. Er is geen rekening gehouden met beleidimplicaties, anders 
dan een verdere optimalisering van het functioneren van het Provinciaal 
Kwaliteitsadvies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 13: Toekomstperspectief volgens onderzoekers  

Formaliseren van de 
regelgeving

objectief
intersubjectief

subjectief
transjectief

Aanwijzingen voor
ontwerp en procedure

Adviserend partnerschap

Eigen ontwerpinitiatief

Positionering toekomstige werkpraktijk



Alterra-rapport 1914  73 

Figuur 13 laat de voorgestane verandering van de positionering zien met de volgende 
kenmerken: 
• Een zekere intensivering en borging van de formeel juridische regelgeving 

omtrent het Provinciaal Kwaliteitsadvies. Dit is in ieder geval noodzakelijk in 
relatie tot de Wabo, maar zeker ook wenselijk vanuit de mogelijkheid meer 
verbindend op te treden met het Provinciaal Kwaliteitsadvies. Juridisering moet 
worden voorkomen, het gaat niet om gedetailleerde nieuwe regelingen te 
ontwerpen, maar om de huidige werkwijze te borgen in procedures. Daarin gaan 
grote veranderingen plaatsvinden. Die liggen niet in de provinciale methode van 
werken zelf, maar het zijn externe factoren vanuit nieuwe wetten die sterk 
ingrijpen op de gebiedsontwikkeling. Het is dus geen keuze naar nadere 
formalisering, maar de vraag is op welke wijze die formalisering gaat plaatsvinden. 

• Het belangrijkste veld voor nieuwe werkmethoden voor het kwaliteitteam ligt in 
de professionalisering van de aanwijzingen voor verdere planuitwerking. Deels 
kan dat worden gevonden in het operationaliseren van de handreikingen, deel 
door veel scherper ontwerpwensen en richtlijnen in het advies te formuleren. Juist 
in dit voorportaal voor samenwerking liggen belangrijke verbeterings-
mogelijkheden. Ook hier gaat het er niet om de werkenderwijze ontstane methode 
ten principale te veranderen, maar om de toepasbaarheid in projectontwik-
kelingsinitiatieven te verbeteren. 

• De provincie als medeontwikkelende partner zal in de komende jaren nood-
zakelijk blijken te zijn voor gebiedsontwikkeling. Niet alleen valt dit onderwerp 
wat buiten de scoop van de harde marktsector, maar ook de noodzaak voor het 
aangeven van de schaalsprongen en regionale locatie keuzes maakt een nieuwe 
opstelling vanuit de provincie noodzakelijk. Het kwaliteitsteam kan hierin een 
(bescheiden) rol spelen, als de koppeling aan ontgrondingsinitiatieven blijft zoals 
nu. Het team kan een veel bredere rol spelen (als stimulans voor integrale 
ruimtelijke kwaliteit) wanneer de borging naar dan overige beleidssectoren binnen 
de provincie verbetert. Dan wordt de groei in de werkenderwijze ontwikkelde 
aanpak sterk doorgezet. Het team heeft dan uitbreiding nodig expertise, 
projectontwikkelingskennis, financiële aspecten en netwerkbeheer. Als de 
opwaardering naar de brede ruimtelijke ordening niet mogelijk blijkt, is deze 
ontwikkeling vanuit het startpunt ontgrondingenbeleid sterk af te raden.  

• De provincie is bezig om nieuwe handreikingen op te stellen, waarin de gewenste 
en gedroomde ontwerpsituatie uitgewerkt wordt. Die basis is nodig om de 
discussie over ruimtelijke kwaliteit te professionaliseren. Maar is op zich 
onvoldoende om de beoogde beïnvloeding van marktgerichte projectontwikkeling 
af te kunnen dwingen. Daarvoor is de mix met de andere invalshoeken voor het 
provinciale team noodzakelijk. Ook hier speelt naast een capaciteitsprobleem een 
competentie probleem: vrijdenkers zijn noodzakelijk die nieuwe wegen naar de 
toekomst zien. 

 
Het onderzoek laat zien dat er een werkwijze door het provinciale kwaliteitsteam 
gevonden is. Het laat ook zien, dat de wereld waarin de ruimtelijke kwaliteit zich 
ontwikkeld, sterk in beweging is. 
Anders dan in het Beleidplan Zand- en kleiwinning 2006, ligt het nu niet in de 
verwachting, dat de werkwijze zal uitkristalliseren tot een stabiele vastomlijnde 
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aanpak. Er zullen steeds opnieuw aanpassingen noodzakelijk zijn, zowel in het intern 
functioneren naar de overige provinciale werkonderdelen, naar de bestuurlijke 
verankering van het advies en naar de marktpartijen en regionaal betrokkenen. 
Toenemende complexiteit in regelgeving en integrale gebiedsontwikkeling is niet 
alleen een belemmering voor het kwaliteitsteam, het geeft ook mogelijkheden om de 
borging van de ruimtelijke kwaliteit in steeds meer vervlochten projectontwikkeling 
als maatwerk te beïnvloeden. En dat was nu net de bedoeling van de beleidskeuze in 
2006. Het blijkt nu nog duidelijker, dat dit een keuze is voor een 
ontwikkelingsaanpak, die nu een verdere professionalisering noodzakelijk maakt. 
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