
Beschrijving Parallelsessies 
 

1. De toekomst van Publieke en Private Samenwerking 

In deze sessie schetsen we kort de opbrengsten van recent onderzoek naar Publieke en Private 

Samenwerking (PPS). Vervolgens verkennen we de toekomst van PPS in de 

infrastructuurontwikkeling. Dit doen we aan de hand van concrete stellingen. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de vraag hoe de belofte van de collaborative advantage van PPS daadwerkelijk kan 

worden waargemaakt. 

Kernwoorden: Publiek-Private Samenwerking; DBFM; Allianties; Collaborative Advantage 

 

2. Het integratie-vraagstuk 

In deze sessie verkennen we met u de gebiedsgerichte benaderingen en de integratie van 

infrastructuur en ruimte in onderzoek, beleid en uitvoering. We laten u zien wat diverse 

(promotie)onderzoeken totnutoe hebben opgeleverd en vertalen dit met u naar de (RWS-)praktijk. 

Graag gaan we met u in discussie over de afstemming tussen MIRT en de nieuwe nationale 

omgevingsvisie (NOVI) en de manier waarop deze u in de dagelijkse praktijk beïnvloedt. 

Kernwoorden: Gebiedsgerichte benadering, integratie, MIRT, NOVI 
 

3. Energie en klimaat – nieuwe uitdagingen voor RWS 

Deze sessie verkent hoe een infrastructuurbeheerder als Rijkswaterstaat omgaat met de relatief 

nieuwe vraagstukken omtrent energie en klimaat en wat hierbij geleerd kan worden van bestaand 

onderzoek betreffende klimaatverandering en de energietransitie. De discussie zal ingaan op het doel 

en de rol van RWS binnen deze vraagstukken en de benodigde sturingsmechanismen. 

Kernwoorden: Duurzame energie; klimaat; instituties 
 

4. Het Noorden als Resilient Region? 

Centraal in deze sessie staat de opgave  om tot een resilient watersysteem te komen. Na een 

toelichting op recent onderzoek zullen we op interactieve wijze gezamenlijk het idee van het 

Noorden van Nederland als Resilient Region verkennen. Met welk icoonproject zou het Noorden zich 

op de kaart kunnen zetten als Resilient Region? 

Kernwoorden: Resilience, integratie water en ruimte, governance 

 

5. Project- en programmamanagement 

Project- en programmamanagement is volop in ontwikkeling: een dynamische omgeving, nieuwe 

thema’s zoals duurzaamheid, en het zoeken naar de combinatie met aanpalende opgaves. Dit vraagt 

om een andere aanpak en een meer dynamische en adaptieve manier van managen. Maar hoe doe je 

dat? En hoe past dat bij de wens tot beheersing van risico’s van tijd, geld en scope? In deze 

parallelsessie worden een aantal dilemma’s van het hedendaags project- en programmamanagement 

voorgelegd en bediscussieerd. 

Kernwoorden: projectmanagement, risicobeheersing, adaptiviteit, opgavegericht werken 



 

6. De vervangingsopgave ontrafeld 

In deze sessie wordt het wat en de hoe van de vervangingsopgave ontrafeld – een opgave die door 

verouderde infrastructuur aan urgentie wint. We inventariseren wat, waar en wanneer vervangen 

dient te worden, en verkennen gezamenlijke investeringskansen. Vervolgens bekijken we hoe deze 

kansen aangevlogen kunnen worden vanuit verschillende perspectieven. Aan de hand hiervan 

formuleren we een toekomstagenda om investeringskansen te verzilveren. 

Kernwoorden: Beheer en Onderhoud, Vervanging en Renovatie, integratie, toekomstverkenning, 

leeropgave; 

 

7. Beleving en waardering van infra en gebied 

Integrale planning van infra en ruimte vergt ook integrale afweging. Infra en ruimte worden heel 

anders beleefd en gewaardeerd. Zo is de beleving en waardering van weginfra en de omgeving bij 

lokale bewoners een andere dan die op nationaal niveau. Hoe kunnen we bij planning van 

gecombineerde ontwikkeling komen tot evaluatie van harde én zachte waarden, en rekening houden 

met de beleving van gebied en infra?  Neem deel aan ons experiment; jouw beleving en waardering 

telt.    

Kernwoorden: Integrale planning, integrale evaluatie, harde en zachte waarden,  beleving, 

omgevingswijzer. 

 


