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 “I want to talk to you about the subject of plans… life plans and how we all make them, and 

how we hope that our kids make good, smart, safe plans of their own. But if we’re really 

honest with ourselves, most of our plans don’t work out as we’d hoped. So instead of asking 

our young people, ‘What are your plans? What do you plan to do with your life?’, maybe we 

should tell them this: Plan… to be surprised.” 

 

Uit: ‘Dan in Real Life’ (een komedie-dramafilm uit 2007 onder regie van Peter Hedges) 

 



 



 

Voorwoord 
 

Over plannen, reizen en trekken 
 

Projecten en plannen lopen vaak niet zoals we gedacht en aanvankelijk gehoopt hadden. Dat 

geldt ook voor promotieonderzoeken, in ieder geval mijn promotieonderzoek. Als 

wetenschapper die vooral bezig is rationeel te ordenen en onderzoek te plannen ben ik op 

zoek gegaan naar mijn ‘reisdoel’, onderweg gebeuren er interessante en onverwachte 

ontwikkelingen, stellen je begeleiders vragen en voor je (ik) het wist vond ik deze 

ontwikkelingen zelf interessant en wezenlijk. Ik werd van ‘reiziger’ een ‘trekker’. Tijdens 

mijn loopbaan in de praktische wereld van de planning in diverse organisaties heb ik ervaren 

dat dit ook bij mij past, ik kan moeilijk anders. Ik was eigenlijk al een trekker! Een boek dat 

mij nog altijd inspireert is dat van Joop Swieringa: “In plaats van reorganiseren” (1996). Een 

boek dat gaat over de verschillen tussen de visies en werkwijzen van reizigers en trekkers in 

(re)organisaties. 

 

Als leidinggevende heb ik de door directies en zelf geïnitieerde ‘reorganisaties’ altijd 

gespiegeld aan de lessen van dit boek. Het voordeel dat ik hierbij ervoer en nu weer heb 

ervaren als onderzoeker is het grote leervermogen dat, voor jezelf en vaak ook anderen in de 

organisatie, door een dergelijke werkwijze (beter is te spreken van een houding) als het ware 

vanzelf ontstaat…en vooral ontstaat door te doen. Trekkers leren door te doen. Het voordeel 

van een trektocht (als alternatief voor een reis) is dat de reis zelf het doel is of wordt en niet 

de bestemming. De trekker leert meer en beter dan de reiziger. Waarom? Loslaten van een 

vooraf geprogrammeerde precieze bestemming werkt bevrijdend, voor jezelf en (daardoor?) 

ook voor je reis/trektocht: een trein staat stil, de reiziger gaat verwoed op zoek naar de 

conducteur om te vragen wat er aan de hand is en hoe lang het gaat duren, men moet de 

eindbestemming en dus aansluitende treinen halen. De stemming daalt. De trekkers gaan naar 

buiten om de omgeving te verkennen, als het te lang duurt stappen ze uit en zoeken een plek 

om te overnachten of pakken de bus naar de eerstvolgende plaats. Reizigers nemen alleen de 

routes die in de reisgids vermeld staan en klagen na afloop dat de gids niet deugt. Trekkers 

laten na afloop de door hen genomen routes in de reisgids opnemen (Joop Swieringa, 1996, 

p.15, 106, 107).  

 

Mijn promotieonderzoek was een trektocht waarvan de route uiteindelijk vastligt in dit 

proefschrift. Als lezer zult u merken dat ik u meeneem op ge(re)construeerde denkroutes die 

niet altijd efficiënt zijn maar hopelijk wel interessant en tot nadenken stemmend. De reis naar 

‘succesvolle grote ruimtelijke projecten’ vergt, vind ik, kennis van de routes die 

praktijkmensen en theoretici hebben ingeslagen op hun trektocht door de wereld van planning, 

hoe zij de wegen baanden voor anderen of routes insloegen die we snel moesten verlaten 

omdat ze voerden naar afgronden of ondoordringbare gebieden. De lessen voor de planning 

van onderzoek en grote projecten blijken erg dicht bij elkaar te liggen… 

 

Mijn reis werd begeleid door Gert de Roo en Jos Arts. Zij hebben mij ondersteund en 

geïnspireerd om een verbinding te leggen tussen planning, complexiteit en publiek-private 

samenwerking (PPS) en ze hebben niet gerust tot ik deze verbinding in dit proefschrift 

overtuigend aan het papier kon toevertrouwen. 

 

Ik ben geïnspireerd en geholpen door de discussies en activiteiten met twee promovendi die 

zich tegelijkertijd stortten op onderzoek naar ‘markt en overheid’ bij het realiseren van 

publieke projecten: Wim Leendertse en Sander Lenferink. 



 

 

Ik wil drie studenten bedanken voor de twee deelstudies die zij mede voor dit proefschrift 

hebben uitgevoerd: Dominique Frumau, Tom Bongers en Krijn van Eeten. 

 

Dit proefschrift heb ik kunnen schrijven door de ruimte die mij geboden werd door Erik 

Hermsen, directeur van Strukton Integrale Projecten. Hij omarmde mijn idee voor een 

promotieonderzoek naar publiek-private samenwerking (PPS) al tijdens mijn 

sollicitatiegesprekken. Martien Heijmans heeft als directeur van Heijmans PPP, mijn huidige 

werkgever, deze ruimte in stand gehouden.  

 

Dank aan de vele vrienden die op alle feestjes en partijen steevast naar mijn vorderingen 

vroegen, ik wilde jullie niet teleurstellen en dat is voor mij een belangrijke motor voor het 

halen van deze eindstreep.  

 

Hoewel Tom mij niet hoefde te missen bij de Europese thuiswedstrijden van PSV, Tessa toch 

opgehaald werd van de talrijke feestjes bij vriendinnen en Marion de verre reizen niet heeft 

gemist ben ik dank verschuldigd aan mijn gezin. Ze zullen zich toch regelmatig afgevraagd 

hebben waar ik was ondanks mijn fysieke aanwezigheid. Marion Verhees-van Rooij heeft ook 

dit proefschrift professioneel op tekst en taal geredigeerd. Zonder haar hulp en ondersteuning 

was dit proefschrift niet tot stand gekomen. 

 

De basis voor mijn academische ontwikkeling ligt bij mijn ouders. Komend uit een 

arbeidersgezin is het bijzonder dat zij mijn talent en nieuwsgierigheid hebben herkend en mij 

op het juiste pad geholpen en gehouden hebben. Dat deden zij op ‘adaptieve wijze’. 

 

Vught, oktober 2012 
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Hoofdstuk 1  Achtergronden en probleemstelling 
 

1.1 Aanleiding, ontwikkelingen in ‘grote projecten’ en verantwoording 

 

Er is in Nederland veel discussie over infrastructurele en ruimtelijke projecten (‘grote 

projecten’). Projecten als de Betuweroute, de Maaswerken, de HSL Zuid en de Noord/Zuid 

metrolijn in Amsterdam hebben een zichtbare en grote invloed op onze collectieve 

behoeftebevrediging, leefomgeving, de financiële huishouding van de overheid (“ons 

belastinggeld”), de politieke verhoudingen binnen en tussen de verschillende bestuurslagen en 

de verhouding tussen burger en overheid. 

 

Grote projecten verlopen vaak niet zoals we gedacht en gehoopt hadden. We wijden er zelfs 

een parlementair onderzoek aan, de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI; 2004-

2005). Zo ook de grote wegenprojecten. Arts in zijn oratie (Arts, 2007): “Nieuwe wegen? 

Komen ze nog? Kunnen jullie de files nou eens oplossen?”. “Er is behoefte aan nieuwe 

wegen, maar de planvorming voor de aanleg van die wegen loopt vast”. Nederland is hierin 

niet uniek, ook in het buitenland zijn grote projecten problematisch: “Many projects have 

strikingly poor performance records in terms of economy, environment and public support” 

(Flyvbjerg, 2003, p.3) (Hertogh en Westerveld, 2010, p.20). 

 

Hier ligt de aanleiding voor mijn promotieonderzoek. Grote projecten roepen vragen 

op.Vragen die aan de basis liggen van mijn promotieonderzoek. Vragen over het resultaat van 

grote projecten. “Grote projecten” zijn belangrijk voor de inrichting van ons land, het 

maatschappelijk belang is groot. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de gang van zaken rond 

deze grote projecten in Nederland. Er is kritiek: wat leveren de projecten nu eigenlijk op; 

waarom overschrijden deze projecten de geplande budgetten (overheidsgeld) zo vaak en zo 

veel; waarom ontbreekt parlementaire controle? Waarom worden ze niet of “slecht” 

uitgevoerd? Waarom duurt het zo lang voor deze projecten gerealiseerd zijn? 

 

Dit brengt me bij een oplossingsrichting voor problemen rond ‘grote projecten’: publiek-

private samenwerking (PPS). “ ..The first is the private sector….The other system is the 

public sector…The trick is to get these two sets of incentives to work effectively together in 

producing accurate information, to enable parliament to make proper decisions. Examples of 

mixing these two sets of incentives are the so-called PPPs: public-private partnerships. These 

are an attempt to combine private and public sector incentives in order to reduce the cost 

overruns and benefit shortfalls and to get better performance of projects.” (Flyvbjerg in TCI, 

Hoofdrapport, 15 december 2004). 

 

Ook de adviezen van de ‘Commissie Ruding’ aan de minister van Verkeer en Waterstaat in 

2008 over de mogelijkheden van private financiering van infrastructuur in Nederland zijn 

optimistisch over de mogelijkheden die PPS biedt (Commissie Private Financiering van 

Infrastructuur, 2008) 

 

De ‘Commissie Elverding’, eveneens in 2008 ingesteld door diezelfde minister en die 

adviseert over de versnelling van grote infrastructurele werken tegen het licht van hiervoor 

genoemde problematiek, geeft aan dat meer private betrokkenheid kan helpen: 

“Doordat in de planuitwerkingsfase minder details worden uitgewerkt, door onder 

meer het gebruik van doelvoorschriften, maar wellicht ook door het ontwerp meer 

functioneel te specificeren, ontstaat meer ruimte voor een vroege betrokkenheid 
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van marktpartijen (“vervlechting” ontwerp en aanbesteding). Dit kan leiden tot 

innovaties en lagere uitvoeringskosten” (Commissie Versnelling Besluitvorming 

Infrastructurele Projecten, 2008, p.18). 

 

De gang van zaken rond grote projecten is actueel in samenleving, politiek, beleid en 

wetenschap. Uit bovenstaande moge ook blijken dat ik het onderwerp van dit onderzoek nu 

reeds afbaken tot het ontwikkelen, plannen en leveren van publieke projecten. PPS is een 

middel om met behulp van samenwerking tussen overheid en markt omvangrijke publieke 

projecten te ontwikkelen en te leveren. 

 

Waarop is het vertrouwen over betrokkenheid van de markt bij publieke goederen en diensten 

in het algemeen en PPS in het bijzonder gebaseerd? Is er een basis in de beleids- en 

bestuurswetenschappen en ruimtelijke wetenschappen die dit vertrouwen op basis van feiten 

en bewijzen kan staven? Welke lessen kunnen we leren van de (planning)theorieën en de 

ontwikkeling die deze wetenschap heeft doorgemaakt? 

 

Dat PPS niet automatisch werkt bij het ontwikkelen en uitvoeren van grote projecten in de 

praktijk constateert ook de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten TCI in haar 

parlementair onderzoek naar de problemen bij grote projecten (TCI Hoofdrapport 2004, p.33-

34). Ze inspireert door in haar formulering gebruik te maken van de kennis die volgens 

bovenstaande alinea door planningtheoretische inzichten gegenereerd kan worden: 

“Wezenlijk voor het welslagen van PPS is dat voor elk project opnieuw een constructie 

bedacht moet worden, die aansluit op de specifieke kenmerken en omstandigheden van dat 

project. Dat is een kwestie van maatwerk. Om dit maatwerk te kunnen leveren moet 

duidelijkheid bestaan over hoe de overheid om wil gaan met de knoppen waar ze aan kan 

draaien, zoals de risicoverdeling, de aanbestedingsvorm, het contracttype, de omvang van het 

contract, de samenwerkingsvorm etc. Alleen dan kan voor een project een publiek-private 

samenwerkingsconstructie worden ontwikkeld die doordacht is en in de praktijk gaat werken. 

In de casuïstiek heeft de Tijdelijke Commissie dit niet aangetroffen. Integendeel. Tot dusverre 

zijn deze vraagstukken altijd ad hoc vanuit het project benaderd en is er op organische wijze 

een constructie gegroeid….Het ontbreken van heldere beleidslijnen heeft ertoe bijgedragen 

dat er op rijksniveau op het gebied van publiek-private samenwerking recent geen doorbraken 

zijn bereikt.”  

 

Ondanks deze constatering is er wel degelijk enige kennis- en beleidsontwikkeling op het 

gebied van PPS vanaf begin jaren 90, eerst in het speciaal opgerichte kenniscentrum PPS 

onder de vleugels van het ministerie van Financiën (inmiddels opgeheven) en later in de PPS 

Kennispool van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (inmiddels ministerie van 

Infrastructuur en Milieu) en andere PPS-afdelingen binnen de diverse ministeries.  

 

In dit promotieonderzoek leg ik een verband tussen PPS en “complexiteit”.  

“Complexiteit” is nog een relatief nieuw onderwerp in de planologie en de planningtheorie. Ik 

leg dit verband omdat we “Complexiteit” tegen komen als het gaat om de discussies rond 

grote projecten, enkele voorbeelden: 

• “Een onderscheidende factor van grote projecten is de hoge mate van complexiteit, 

Daarbij zijn verschillende vormen van complexiteit te onderscheiden: 

1. Maatschappelijke complexiteit. 

2. Technische complexiteit. 

3. Financiële complexiteit.”  

(TCI, Hoofdrapport, 15 december 2004). 
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• “ Is het vreemd dat de planvorming van infrastructuur vastloopt? Nee, ik denk van niet. Er 

is sprake van een intrinsiek lastige, ingewikkelde problematiek die in de afgelopen jaren 

nog veel complexer is geworden.” (Arts, 2007). 

 

Onder complexiteit wordt in deze voorbeelden ‘ingewikkeld’ verstaan. Het zijn ingewikkelde 

(ruimtelijke) problemen waarmee planologen te maken hebben, waardoor ruimtelijke 

planning als oplossing voor deze problemen moeilijkheden ondervindt. In dit proefschrift 

noem ik dat ‘statische complexiteit’ (Whitty en Maylor (2009) spreken ook wel van 

‘structural complexity’). 

 

Een volgende stap is dan ruimtelijke problemen en planning, de ruimtelijke werkelijkheid, te 

benaderen als ‘een complex systeem’. Dat wil zeggen een systeem waarvan de eigenschappen 

en gedragingen niet zijn af te leiden uit de afzonderlijke componenten of actoren, maar alleen 

uit het systeem als geheel (Ashby, 2004; Waldrop, 1993; Gershenson, 2007). Een dergelijk 

systeem vertoont emergent en niet-lineair gedrag en is daarmee nauwelijks, in ieder geval 

moeilijk, te voorspellen (‘dynamische complexiteit’, zie ook Whitty en Maylor (2009)). De 

ontwikkelingen in onze hedendaagse samenleving zijn als zodanig ook te typeren met de 

kenmerken van een ‘complex systeem’ (Boutellier, 2011, p.13; Geyer en Rihani, 2010, p.4). 

Dit lijkt een ontwikkeling waarin planning niet gedijt, planning gaat immers uit van sturing en 

het onder controle krijgen van ontwikkelingen om deze ontwikkelingen voorspelbaar te 

maken. Complexiteitstheoretische inzichten kunnen juist daarom aangrijpingspunten bieden 

voor ruimtelijke planning: “Interessant is vooral dat complexiteitstheoretische gedachten 

doorwerking kunnen vinden binnen planologie. Dit levert aantrekkelijke perspectieven op. 

Maar wel perspectieven die niet direct vanzelfsprekende consequenties hebben. Het blijkt 

namelijk niet eenvoudig om complexiteitstheoretische visies in te brengen in planologische 

discussies. Er zal naar steekhoudende argumenten gezocht moeten worden, waarbij in de 

empirie getoetste, op complexiteit gebaseerde methoden deze argumenten kunnen 

onderbouwen” (de Roo, Zuidema en Visser, 2005).  

 

De beschouwing schuift namelijk op van planning als een complex (in de zin van: 

ingewikkeld) proces om ingewikkelde problemen aan te pakken naar planning als onderdeel 

van een complex (adaptief) systeem. Dit vergt een denksprong en wellicht een praktijksprong 

(Rhodes en MacKechnie, 2003, p.79/80). Planning krijgt dan een geheel ander karakter, van 

sturen gericht op controle naar ‘sturing’ gericht op adaptie en zelfregulering (Axelrod en 

Cohen, 2000, p.xiii; de Roo, 2010, p.24; Geyer en Rihani, 2010, p.36). Planning en ‘sturing’ 

blijven relevant en mogelijk, juist in het huidige tijdsgewricht. Ik blijf het woord ‘sturing’ 

gebruiken in dit proefschrift, maar wel een sturing zoals ik hier betoog, waarbij meer sprake is 

van indirecte sturing of ‘beïnvloeding’ in plaats van de klassieke uitleg gericht op ‘controle’. 

 

In dit promotieonderzoek bekijk ik wat in de wetenschappelijke literatuur verstaan wordt 

onder “complexiteit” en wat dit kan betekenen voor PPS-constructies. Ik leg verbinding met 

wetenschap omtrent de werking van complexe systemen (ik spreek in dit onderzoek verder 

over ‘complexiteitswetenschap’) en prille invloed van deze wetenschap op (ruimtelijke) 

planning en planningtheorie. Hierdoor is mijn onderzoek niet alleen nuttig voor de praktijk 

rond het inzetten en toepassen van PPS als instrument voor een betere planning van grote 

projecten, maar krijgt het ook betekenis als een bijdrage aan wetenschappelijke 

theorievorming op het gebied van (ruimtelijke) planning. Mijn veronderstelling (en tevens 

motief voor dit proefschrift) is dat PPS een vorm van planning is die past in een 

planningtheorie gebaseerd op complexiteitstheoretische inzichten. 
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Samengevat verantwoord ik dit promotieonderzoek door drie betekenisvolle ontwikkelingen 

met elkaar in verband te brengen:  

• Publiek-private samenwerking (PPS)  

• Planningtheorie  

• Complexiteitswetenschap 

Door deze verbanden op praktische en theoretische wijze te verkennen en te onderzoeken 

verwacht ik antwoorden te kunnen geven ten behoeve van een betere inzet van PPS in de 

beleidspraktijk en ten behoeve van empirische onderbouwing van de planologische 

theorievorming rond “complexiteit” en planning. Dit is het eerste Nederlandse onderzoek dat 

de relatie tussen de drie genoemde verschijnselen theoretisch onder de loep neemt en 

illustreert met praktijkervaringen. 

 

 

1.2 Doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Vanuit de geschetste aanleiding voor dit promotieonderzoek heb ik me ten doel gesteld een 

bijdrage te leveren aan de theorie en praktijk van ruimtelijke en infrastructurele publiek-

private samenwerking(projecten) (PPS) door de bestaande PPS-praktijk te analyseren, te 

begrijpen, te waarderen en te verbeteren vanuit een complexiteitstheoretisch 

planningperspectief. 

 

In dit onderzoek richt ik me op de volgende probleemstelling: 

 

Grote projecten van de Nederlandse overheid boeken vaak niet de resultaten die ervan 

verwacht worden. Ruimtelijke en infrastructurele problemen in de Nederlandse samenleving 

worden hierdoor niet of onvoldoende opgelost, overheidsgeld wordt mogelijk verspild en er 

ontstaat tevens schade met betrekking tot de legitimiteit, reputatie en het handelen van de 

overheid. De maatschappelijke betekenis van oplossingen voor dit probleem is dus groot.  

 

Publiek-private samenwerking (PPS) wordt als een mogelijke (bijdrage aan een) oplossing 

gezien. Complexiteitswetenschap geeft wellicht antwoorden en een andere visie op de 

sturingsvraagstukken van deze tijd en de daaruit voortvloeiende planningproblemen waar we 

bij grote projecten in Nederland mee worden geconfronteerd. Op basis van deze inzichten zijn 

aanbevelingen mogelijk waar de PPS planningpraktijk in Nederland gebruik van kan maken. 

 

Deze probleemstelling rafel ik uiteen in diverse onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen 

vormen de leidraad voor de ordening van dit promotieonderzoek.  

1. Hoe heeft de planningtheorie zich ontwikkeld de laatste decennia?  

2. Welke rol speelt complexiteitswetenschap in de recentste ontwikkelingen in de 

planningtheorie? 

3. Welke sturingsprincipes voor planning kunnen we ontlenen aan de 

complexiteitswetenschap (resulterend in een actie- en analysemodel voor adaptieve 

planning)? 

4. (A)Wat is PPS, ook in planningtheoretisch en complexiteitstheoretisch perspectief en (B) 

Welke ontwikkeling heeft PPS doorgemaakt in Nederland? 

5. (A)Welke factoren beïnvloeden planning in Nederland en (B) Welke beperkingen en 

mogelijkheden geeft dit voor PPS in Nederland? 

6. Hoe werken de sturingsprincipes afgeleid van complexiteitstheorie uit in de praktijk van 

PPS? 
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7. Hoe werken de factoren die de toepassing van PPS in Nederland gunstig kunnen 

beïnvloeden uit in de concrete praktijkcases? 

 

 

 
Figuur 1 Onderzoeksschema waarbij ‘theorie’ (vragen 1-3) wordt geconfronteerd met 

‘praktijk’ (vragen 4-7) 

 

 

1.3 Theoretisch perspectief, methodologie en onderzoeksopzet 

 

Het theoretisch perspectief is dat van de planningtheorie. De planningtheorie richt zich op de 

beschrijving en analyse van de wijze waarop planning plaatsvindt, maar heeft ook een 

normatieve component: hoe zou planning vormgegeven en ingericht moeten worden. Ik 

betrek PPS bij de ontwikkeling van de planningtheorie. Ik vind dat PPS tot nu toe onterecht 

geen of slechts weinig aandacht heeft gekregen in de planologie, zowel vanuit de 

planningtheorie als de planologische praktijk. Terwijl juist de planningtheorie in belangrijke 

mate een raamwerk voor kennisontwikkeling biedt over de wijze waarop, evenals de 

grondgedachte op basis waarvan, een overheid kan ingrijpen in de (ruimtelijke) werkelijkheid. 

PPS als praktisch instrument van de overheid moet van de planningtheorie kunnen profiteren. 

 

Dit theoretisch perspectief resulteert in een confrontatie van PPS en planningtheorie in enkele 

PPS praktijkcases. Mijn veronderstelling is dat de recente ontwikkeling in de planningtheorie 

en de relatie die kan worden gelegd met complexiteitstheoretische inzichten, past bij PPS en 

bruikbare handvaten hiervoor biedt. Dit houdt tevens een operationalisering van deze 

(complexiteits)theoretische inzichten in, daar waar deze inzichten (nog) als metafoor worden 

benaderd in de huidige literatuur (Chettiparamb, 2006).  

 

Het onderzoek voor deze promotie steunt niet op een pasklare, uitgewerkte theorie. Dat 

merkte u al door mijn ideeën over plannen, reizen en trekken. De ontwikkeling van een 

theoretisch raamwerk voor een specifieke route, in dit geval PPS, is juist datgene wat mij 

drijft. Er is in die zin niet sprake van toetsend maar van exploratief onderzoek, waarbij 
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theoretische beschouwingen, argumenten en ideeën bijeengebracht worden en met elkaar 

verbonden worden vanuit twee verschillende theoretische argumentaties: die van de planning 

en die van het complexiteitsdenken. Het verbinden van beide argumentaties leidt tot 

theoretische voorstellen,‘prototheorie’, een eerste concept van een theorie in het bijzonder 

bedoeld voor planningprocessen waarin overheid en markt gezamenlijk een 

verantwoordelijkheid nemen. Deze prototheorie illustreer ik vervolgens met enkele cases uit 

de PPS-praktijk.  

 

Planologie is voor een belangrijk deel een argumentatieve en interpretatieve (sociale) 

wetenschap waarin een zoekend proces niet ongebruikelijk is. Een exploratief onderzoek past 

hier goed bij. Ik pak dit op door als volgt met enkele aspecten om te gaan (zie ook Boutellier, 

2011, p.157-158): 

• Interpretatie en generalisatie: ik onderbouw mijn gehele betoog met wetenschappelijke 

opvattingen, theorieën, empirisch onderzoek evenals eigen onderzoek. Het betoog is op 

deze wijze transparant en te bekritiseren.  

• Het interdisciplinaire karakter van dit onderzoek: uit diverse wetenschappelijke disciplines 

heb ik een eigen concept ontworpen. Ik leg uit hoe en met welke bronnen ik dit concept 

opbouw. Dit concept prikkelt en betrekt kennis uit diverse disciplines, waardoor het 

onderzoek een synthetiserend karakter krijgt. 

• Het normatieve karakter van het onderzoek: het onderzoek levert een concept- en een 

analysekader, waarbij de analyses en beoordelingen normatieve elementen bevatten. 

Uiteindelijk wil ik ook normatieve uitspraken doen maar wel binnen een consistent 

algemeen raamwerk en daarmee richting geven aan de planningpraktijk. Hierbij sluit ik 

aan bij een traditie in de planningtheorie, een theorie die raad weet met normatieve 

omstandigheden.  

 

De prototheorie kan nader getoetst en uitgebouwd worden met cases en in 

vervolgonderzoeken om deze robuuster en bruikbaarder te maken en een volgende stap van 

kennisverwerving en praktische geschiktheid te bereiken.  

 

Korteweg en van Weesep (1983, p.52) typeren exploratief onderzoek als volgt. Dit is een 

typering die mijn onderzoeksaanpak ondersteunt. “Kenmerkend is dat er nog geen sluitende 

verklaring is voor het verschijnsel als aan het onderzoek begonnen wordt; er zullen wel 

allerlei ideeën zijn over het waarom, maar deze zijn niet meer dan fragmenten van een theorie. 

Er moet empirisch onderzoek gedaan worden om te bezien welke van deze fragmenten 

bruikbaar zijn en hoe deze bijeengebracht kunnen worden tot een meer volledige verklaring. 

Het resultaat van het onderzoek, als dat positief is, zal zijn dat er een samenhangend stel 

hypothesen geformuleerd kan worden ter verklaring van het verschijnsel of van de 

ontwikkeling. Er ontstaat zo een verklaring, maar de geldigheid ervan zal nog nader 

onderwerp van onderzoek moeten vormen.”  

 

In het empirisch onderzoek maak ik gebruik van casestudies, die geanalyseerd worden met 

behulp van een kader dat ik afleid van de prototheorie, de ‘theorie in ontwikkeling’. Het gaat 

in dit onderzoek om hoe- en waaromvragen, casestudie-onderzoek past hier goed bij. Yin 

(2003, p.9): “A case study is an appropriate research strategy when a “how” or “why” 

question is being asked about a contemporary set of events, over which the investigator has 

little or no control”. Ook geeft Yin aan dat casestudie een goede onderzoeksstrategie 

vertegenwoordigt bij het bestuderen van verschijnselen die niet los gezien kunnen worden van 

hun context. De wijze van planning kan als verschijnsel niet los gezien worden en ook niet los 

bestudeerd worden van de context waarin planning zich voltrekt. Casestudies passen tevens 
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goed bij onderzoek naar complexiteit: “Case studies are useful for approaching a phenomen 

(such as a social system) as a whole. Case studies can be useful in complexity research 

because they provide the opportunity to research an entire social system and all of its elements 

as a coherent whole…Further, it provides the opportunity to study the case in detail, which is 

useful when attempting to understand the full complexity of the case” (Buijs e.a., in: Teisman, 

van Buuren en Gerrits, 2009, p. 45). 

 

Voor casestudie-onderzoek is het noodzakelijk een kader te ontwikkelen om een verschijnsel 

te kunnen onderzoeken. In dit kader komen theoretische veronderstellingen aan bod evenals 

de keuzes en selecties die de onderzoeker daarin aanbrengt (Yin, 2003). Dit kader is een 

belangrijk onderdeel in dit onderzoek (onderzoeksvraag 3). 

 

Overigens brengt de aard van dit onderzoek mee zaken niet zozeer “ te verklaren” maar meer 

nog “te begrijpen”. Deze ‘hermeneutische’ benadering of onderzoeksfilosofie (Blommestein 

e.a., 1984, p.37) vergt interpretatie en het achterhalen van intenties van actoren. Men moet 

doordringen in het onderzoeksobject. “Dit heeft ook consequenties voor de 

onderzoeker/analist: in hoeverre is deze in staat aan eigen contexten te ontsnappen en zich in 

te leven in de situatie van de onderzochte actoren” (van der Meulen, 2012, p.87). Deze aanpak 

via de hermeneutica, de kunst van de interpretatie, is geschikt voor exploratief onderzoek en 

past uiteraard bij het interpretatieve karakter van de planologie. De casestudies zijn 

analyserend en praktijkgericht. 

 

De hermeneutica wordt vaak in een adem genoemd met het pragmatisme (Arts, 1998, p.10; 

Rorty, 1979, p.317). De onderzoeker staat niet los van de te bestuderen verschijnselen maar 

maakt er in zekere zin onderdeel van uit. Net zoals in de complexiteitstheoretische 

denkbeelden de planner niet los staat van de te plannen verschijnselen. Uitkomsten van 

onderzoek moeten ook vooral bruikbaar en toepasbaar zijn. Absolute waarheden, zeker in de 

sociale wetenschappen, bestaan niet en absolute opvattingen en wereldbeschouwingen dienen 

altijd bediscussieerd en ‘gechallenged’ te worden. “While Pragmatists do not deny the 

desirability of such values (noot van mij: bedoeld is: absolute waarheden) they argue that they 

are provisional, that is they may be revised and examined through conversation and open 

discourse” (Allmendinger, 2002, p.118). Het gaat niet om het vinden van de waarheid maar 

om ‘interpretaties van de werkelijkheid’. Rechtvaardiging van (wetenschappelijke) 

inspanningen berust op de praktische bijdragen aan de samenleving (Rorty, 1981, p.11; 

Internet Encyclopedia of Philosphy, opgehaald 22 juni 2012). In die zin past het pragmatisme 

bij planningtheorie vanwege de verbinding die gelegd wordt tussen kennis en actie: “..that the 

notion of knowledge as the assemblage of accurate representations is optional -that it may be 

replaced by a pragmatist conception of knowledge which eliminates the Greek contrast 

between contemplation and action, between representing the world and coping with it.” 

(Rorty, 1979, p.11). Net als in de complexiteitstheorie speelt ook het onverwachte een rol. 

Rorty (1989) wil de ironie toelaten in zijn pragmatische theorie, een besef van contingentie: 

“het had ook anders kunnen zijn”. Hiermee reflecteert Rorty op het eigen functioneren als 

deel van en bepaald door een groter geheel en de illusie dat men autonoom denkt en handelt 

(van der Meulen, 2012, p. 263). 

 

Ik plaats mijn onderzoek in deze pragmatische traditie, ik verwacht immers bij te dragen aan 

een betere PPS- en planningpraktijk en een toepasbare ‘praktische’ theorie. Theorie en 

praktijk staan in het pragmatisme niet los van elkaar. In dit promotieonderzoek breng ik 

theorie en praktijk dan ook dicht bij elkaar. Voor de methoden en technieken van dit 
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promotieonderzoek houdt dit in dat de onderzoeksaandacht ligt bij vragen rondom (Goldkuhl, 

2004):  

• Actie in haar praktische context 

• Kennisverwerving door actie 

• Praktische gevolgen van kennis 

• Wat werkt en wat werkt niet 

 

Samengevat, de gekozen epistemologische positie van het pragmatisme is een bruikbaar 

alternatief voor de tegenstelling positivisme – antipositivisme. Zoals gezegd verwerpt het 

pragmatisme een werkelijkheid die bestaat los van de waarnemer, maar anderzijds is ook niet 

iedere beschrijving of interpretatie net zo goed als ieder ander. In het pragmatisme zijn goede 

interpretaties die interpretaties die praktisch zin en nut hebben (Goldkuhl, 2004, p.1). 

De gekozen methodologie in mijn onderzoek is hierop en op het onderwerp ‘complexiteit’ 

afgestemd, het is een hermeneutische benadering waarbij exploratief onderzoek gedaan wordt 

met behulp van casestudies. Mijn interpretaties vinden plaats op basis van een (theoretisch) 

kader en een beschrijving van de praktijkcases. 

 

 

1.4 Onderzoeksplan en leeswijzer 

 

Het onderzoek is stapsgewijs opgebouwd op basis van de geformuleerde onderzoeksvragen. 

De opbouw van het onderzoek licht ik hieronder toe, waardoor ook een leeswijzer ontstaat. 

Zie ook figuur 1. 

 

De aanleiding, probleemstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksmethodiek zijn in 

hoofdstuk 1 weergegeven. 

 

In de tweede stap geef ik een overzicht van de ontwikkelingen in de planningtheorie. Ik ga 

verder in op de verbinding die met name de laatste jaren wordt gemaakt tussen statische 

complexiteit in de planningomgeving, complexiteitstheoretische inzichten en planningtheorie, 

als onderdeel van deze ontwikkeling. In deze stap beantwoord ik in twee hoofdstukken (2 en 

3) de onderzoeksvragen 1 tot en met 3: 

1. Hoe heeft de planningtheorie zich ontwikkeld de laatste decennia?  

2. Welke rol speelt complexiteitswetenschap in de recentste ontwikkelingen in de 

planningtheorie? 

3. Welke sturingsprincipes voor planning kunnen we ontlenen aan de 

complexiteitswetenschap? 

 

Dit levert een analysekader op voor de PPS-cases verderop in dit onderzoek. 

 

Vervolgens wil ik de PPS-praktijk en ontwikkeling in (met name) Nederland behandelen. 

Uiteraard tegen de achtergrond van internationale ontwikkelingen omdat daar de oorsprong 

van PPS ligt. Ook de mogelijkheden en beperkingen die de Nederlandse context biedt voor 

PPS komt aan de orde. De potentie van PPS in Nederland wordt zo duidelijker.  

 

In deze stap zal ik tevens in drie thema’s onderwerpen nader behandelen en als ‘intermezzo’s’ 

in het boek presenteren. Deze intermezzo’s hebben een stellend karakter, vandaar dat ze 

duidelijk onderscheiden zijn van de meer beschouwende en wetenschappelijke delen van het 

onderzoek. De functie is de lezer de concrete portee van de meer abstracte beschouwingen 

voor te schotelen en te overtuigen van de theorieën en kritieken. Ook geeft het uitleg van de 
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specialistische wereld van PPS, de onderwerpen en begrippen die in de diverse hoofdstukken 

aan bod komen. De intermezzo’s zijn eerder gepubliceerd in vakbladen. De inhoud is zoveel 

mogelijk gehandhaafd wat met zich meebrengt dat de (schijf)stijl afwijkt van die in dit 

proefschrift. Zo is in de intermezzo’s gebruik gemaakt van de ‘wij-vorm’. 

 

De thema’s die in deze intermezzo’s aan bod komen zijn: 

• Proces: welk planningproces past bij PPS in een wereld van formele aanbestedingsregels 

en planprocedures? 

• Samenwerking: de competenties van en samenwerking tussen actoren in PPS 

• Rolverdeling: een effectieve rol voor overheden en marktpartijen in een concreet PPS-

project 

 

In hoofdstuk 4 behandel ik onderzoeksvraag 4: 

4. A) Wat is PPS, ook in planningtheoretisch en complexiteitstheoretisch perspectief en B) 

Welke ontwikkeling heeft PPS doorgemaakt in Nederland? 

 

In hoofdstuk 5 geef ik antwoord op vraag 5: 

5. A) Welke factoren beïnvloeden planning in Nederland en B) Welke beperkingen en 

mogelijkheden geeft dit voor PPS in Nederland? 

 

Dit levert een toevoeging van het analysekader op voor de PPS-casestudies in hoofdstukken 6, 

7 en 8. 

 

De vierde stap in dit onderzoeksproject betreft het beschrijven en analyseren van praktijkcases 

die een antwoord kunnen geven op de onderzoeksvragen 6 en 7: 

6. Hoe werken de sturingsprincipes afgeleid van complexiteitstheorie uit in de praktijk van 

PPS? 

7. Hoe werken de factoren die de toepassing van PPS in Nederland gunstig kunnen 

beïnvloeden uit in de concrete praktijkcases? 

 

Ik ga in deze stap het theoretische analysekader dat ik tot stand heb gebracht verkennen en 

illustreren in de praktijk. Omdat het een (eerste) verkenning betreft, gericht (zoals hiervoor 

toegelicht bij de onderzoeksopzet) op ontwikkeling van theorie beperk ik me tot drie 

voorbeelden/cases. Ik heb ervoor gekozen de in de literatuur als verschillend aangemerkte 

PPS-vormen als belangrijk selectiecriterium te nemen: de Concessievorm (vaak een 

zogenaamd DBFM(O)-project) en de Joint Venture/Alliantievorm. Hierdoor worden twee 

‘meest onderscheidende’ vormen bestudeerd. Maar ook een Ontwikkelcontract gecombineerd 

met een D&C (Design & Construct) als een minder gebruikelijke aanpak in PPS komt aan 

bod. Dit levert een diversiteit in aanpak en uitkomsten op, passend bij het doel van exploratief 

onderzoek.  

 

Welke patronen worden zichtbaar in deze diversiteit aan PPS-projecten? De opgave is om na 

te gaan wat deze verschillen kunnen betekenen voor de planning van ruimtelijke en 

infrastructurele PPS- projecten in het algemeen los van de individuele cases. Vandaar de 

bewust gekozen verschillende PPS-cases. Verder ben ik niet op zoek naar de invloed van 

individuele variabelen op deze patronen, maar naar het samenstel en samenspel (in plaats van 

isolatie) van beïnvloedende ‘drivers’ (zie ook Buijs e.a., in: Teisman, van Buuren en Gerrits, 

2009, p.45). Daarvoor dient het kader voor de analyse van de cases (zie hiervoor, 

onderzoeksvraag 3). Dit vergt tevens dat de cases ‘diep’ worden bestudeerd. Vandaar dat ik 

me heb beperkt tot drie cases. De consequentie hiervan is dat de bevindingen, illustraties en 
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‘patronen’ die deze casestudies opleveren juist door deze ‘diepte’ en ‘diversiteit’ aan de 

oppervlakte gebracht kunnen worden, maar wel pril zijn en op (nog) weinig fundament 

steunen.  

 

De caseselectie is verder gebaseerd op de volgende criteria: 

• Projecten in Nederland. 

• De PPS-projecten kennen een inherent lange looptijd, de geselecteerde projecten dienen 

bij voorkeur al langdurig ‘te lopen’ en informatie te verschaffen over zoveel mogelijk 

planningfasen/ronden.  

• Diverse PPS-vormen. 

• Diverse aanbestedingsvormen dienen aan bod te komen omdat die verschillende 

sturingsprincipes en planningstijlen met zich mee kunnen brengen. 

• Zowel lijninfrastructuur, objecten en gebieden dienen aan bod te komen. 

 

Zo kom ik op de volgende PPS-projecten: 

• A2 Maastricht, de ondertunneling van de A2 door Maastricht en de ontwikkeling van het 

gebied op maaiveld (Lijninfrastructuur en gebied; D&C- en Ontwikkelcontract; 

Concurrentiegerichte Dialoog). 

• De Waardse Alliantie, een deel van de Betuweroute nabij Sliedrecht (Lijninfrastructuur; 

Alliantie; onderhandelingsprocedure). 

• Het Montaignelyceum, een middelbare school in Ypenburg nabij Den Haag (Object; 

DBFMO; onderhandelingsprocedure). 

 

Gebruikte begrippen en termen (zoals Concurrentiegerichte Dialoog, DBFMO, Alliantie e.d.) 

komen verderop in dit onderzoek aan de orde. 

 

Overwegingen om juist deze cases te kiezen zijn de volgende. Het eerste ‘object’ dat in 

Nederland als PPS, in de vorm van een DBFMO, op de markt is gezet is het Montaigne 

Lyceum. Dit project is tevens reeds geruime tijd in de beheerfase. Het eerste Alliantieproject 

in de lijninfrastructuur is De Waardse Alliantie, die ook al geruime tijd geleden gebouwd is. 

Hier is tevens veel secundaire informatie vanuit diverse bronnen van beschikbaar. Voor 

gebiedsontwikkeling is de keuze ruimer. Voor A2 Maastricht is gekozen omdat dit de enige 

case is die voldoende ver gevorderd is én waarbij de Concurrentiegerichte Dialoog aan de 

orde is. Verder is het een voordeel dat de marktpartijen hier een grote speelruimte (en 

verantwoordelijkheid) werd gegeven in de Design-fase/ronde (zogenaamde ‘vervlechting’ van 

de ruimtelijke en aanbestedingsprocedures). 

 

De casestudies zijn gebaseerd op diverse secundaire bronnen (opgenomen in de bronnenlijsten 

van dit onderzoek). Verder zijn twee aanvullende onderzoeken uitgevoerd door studenten 

voor de cases A2 Maastricht en Montaigne Lyceum (zie bronnenlijsten). Voor de cases A2 

Maastricht en Montaigne Lyceum zijn ook enkele aanvullende en verdiepende interviews 

afgenomen.  

 

De cases worden in de hoofdstukken 6, 7 en 8 behandeld. 

 

In hoofdstuk 9 vergelijk ik de casestudies met elkaar en trek ik conclusies.  

 

Op basis van de theorie en het praktisch onderzoek van de cases kan ik reflecteren en de stap 

naar aanbevelingen en discussie maken in hoofdstuk 10. Naast reflectie op de 

onderzoeksvragen behandel ik de theoretische en praktische werking, mogelijkheden en 



 21

problemen van PPS als ‘complex adaptief systeem’. Biedt het theoretisch en praktisch 

voordelen voor de Nederlandse planningpraktijk en –theorie? 
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Hoofdstuk 2  Planningtheorie 
 

2.1 Inleiding 

 

Onderzoeksvraag 1 Hoe heeft de planningtheorie zich ontwikkeld de laatste decennia? 

 

PPS in de praktijk wordt gekenmerkt door een impliciete of expliciete vorm van planning. 

Planning van publieke werken of diensten. Vandaar dat ik begin met het onder de loep leggen 

van ontwikkelingen in planning en planningtheorie.  

 

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. 

 

Zoals gezegd is het zaak het begrip planning uit de doeken te doen (paragraaf 2.2). Wat wordt 

door wetenschappers en professionals verstaan onder planning? Door planning op deze wijze 

te voorzien van een definitie en betekenis, door planning een scope te geven, kan ik in het 

onderzoek ook een kader ontwikkelen voor het analyseren van PPS in de praktijk: waar begint 

PPS en waar houdt het op. 

 

In de paragrafen 2.3 en 2.4 over planningtheorie zal ik voornamelijk ingaan op de 

verschillende planningstijlen (of planningwijzen) die de (wetenschappelijke) literatuur heeft 

voortgebracht. Met als doel na te kunnen gaan hoe ik PPS kan positioneren in de 

planningtheorie, de gewenste koppeling kan aanbrengen tussen PPS en planningtheorie.  

 

Planningtheorie en de discussie over de “juiste wijze van plannen” is geen technocratische 

aangelegenheid. Achter opvattingen gaat een wereld schuil van verschillende visies op 

maatschappij-inrichting, politiek en wetenschappelijke oriëntatie. De normatieve theorie 

overheerst hier. Van der Cammen (1979, p.114) haalt Klages aan die z.i. terecht wijst op de 

politiek-ideologische achtergronden van de klassieke planningdiscussie tussen Mannheim en 

Popper bijvoorbeeld. “ Planners zijn in Mannheim’s gedachte politieke pioniers, geroepen om 

de maatschappij in zijn geheel planmatig te vernieuwen. Popper zag hierin een idealistische 

verblinding die Mannheim en zijn volgelingen in de armen van hun grootste vijand moest 

drijven: de totalitaire staat.” Ook de wetenschappelijke oriëntatie heeft zo zijn invloed op ‘de 

juist geachte wijze van plannen’: “Juristen veronachtzamen het belang van het vormgeven van 

interacties tussen diverse belanghebbende partijen voor het bereiken van een aanvaardbaar 

resultaat. Beleidswetenschappers schenken nauwelijks aandacht aan de relevantie van 

juridische procedures voor de totstandkoming van grote ruimtelijke inrichtingsprojecten” 

(Driessen et al, 2001, p.69).  

 

In paragraaf 2.5 neem ik een stap naar de verbinding van planningtheorie en planningwijzen 

met het begrip ‘complexiteit’. Diverse auteurs hebben hier de afgelopen 15 jaren vanuit een 

soort gemeenschappelijk kader aan gewerkt, samen te vatten als contingentiebenadering en 

netwerken.  

 

Paragraaf 2.6 vormt de opmaat naar hoofdstuk 3 waarin ‘complexiteitstheorie’ wordt 

verbonden met ‘planningtheorie’. Dit resulteert in hoofdstuk 3 in een analysekader voor 

adaptieve planning (planning afgeleid van complexiteitstheoretische inzichten) waarmee ik 

PPS in de praktijk kan onderzoeken en begrijpen. 
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2.2 Planning: een definitie over voorbereiding en uitvoering 

 

De basis voor het planningbegrip in deze studie is de openingszin van het bekende boek van 

Forester: “Planning is the guidance of future action” (Forester, 1989, p.3). Ik geef deze 

definitie de volgende preciezere betekenis: planning begeleidt en stuurt (ruimtelijke) 

activiteiten op basis van systematisch en bewust voorbereidend werk (mede gebaseerd op 

Voogd en Woltjer, 2010, p.16-23). Daarmee wil ik benadrukken dat het niet alleen om de 

begeleiding van toekomstige acties gaat maar om begeleiding van acties in het heden op basis 

van bewuste voorbereiding.  

 

Uit de veelheid van definities die er in de literatuur bestaan over “planning” is de keuze voor 

juist deze betekenis en definitie niet toevallig. In de planningliteratuur is in het verleden de 

aandacht vooral uitgegaan naar de voorbereidingsfase, planning werd zelfs synoniem geacht 

aan planvorming. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is er echter een verschuiving 

waar te nemen van planvorming naar de actiedimensie van planning. In deze studie sluit ik 

hierbij aan, de gekozen definitie legt de nadruk op voorbereiding én uitvoering. Dat wil echter 

niet zeggen dat voorbereiding en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten. Er is een inherente 

spanning aanwezig tussen de voorbereiding en haar eindproduct: het plan en de 

uitvoeringsfase waar de theorie (het plan) de confrontatie aangaat met de vaak weerbarstige 

praktijk. Ook deze spanning wil ik inbrengen in deze studie, de definitie maakt bespreking 

hiervan mogelijk. Daarnaast maakt de definitie duidelijk dat de intentie achter planning is 

ontwikkelingen, toekomstige acties te (be)sturen c.q. te (bege)leiden. Dit is van belang omdat 

PPS als belangrijk kenmerk de parallelle koppeling tussen voorbereiden (ontwerpers) en 

uitvoeren (bouwers en beheerders) heeft. 

 

Het koppelen van voorbereiding en uitvoering in het planningbegrip heeft (grote) 

consequenties. Zo zijn wetenschap en praktijk er nog altijd niet echt aan gewend, hoewel er 

wel besef is: “Daarbij richt ik me als “goed planoloog” op de fase van planvoorbereiding, 

waarbij ik echter een lans wil breken voor meer aandacht in deze fase voor “het leven na het 

besluit” (Arts, 2007). Friedmann (1969!) trekt voorbereiding en uitvoering parallel in zijn 

“action planning” en geeft treffend aan dat de rol van planner (en dus planning? Noot van mij) 

dramatisch wijzigt: “Where action and planning are fused, the role of the planner changes 

fundamentally. The planner formed in the image of the classical model was primarily a 

technician, an analyst and a model-maker…But now a new breed of action planners…is 

moving forward. To be involved in action is to interact with others who contribute skills and 

knowledge that are different from those of planners.. In action planning, then, the planner 

moves to the foreground as a person and autonomous agent. His success will in large measure 

depend on his skill in managing interpersonal relations”.  

 

Ook van der Cammen beseft dit (van der Cammen, 1979, p.39): 

“ Als een gebeurtenis in een beleidsproces in principe verschillende functies kan hebben (in 

een opzicht beleidsvormend, in een ander opzicht beleidsvoerend), zitten daar konsekwenties 

aan vast voor de participanten. Planologen, die er vaak vanuit gaan dat hun werk vooral op het 

gebied van de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming ligt, kunnen het hier moeilijk mee 

krijgen. In feite volgt uit het bovenstaande dat men bij de planologiebeoefening zowel met 

beleidsvorming, met beleidsbepaling als met beleidsvoering te maken kan krijgen; aan elke 

gebeurtenis kan immers, inter-organisationeel gezien, veel meer vastzitten. Dat heeft dan weer 

konsekwenties voor de deskundigheid waarover een planoloog moet beschikken, etc.” 
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Kreukels schetst hoe het planningbegrip zich heeft ontwikkeld in de vorige eeuw, aansluitend 

op de hiervoor geschetste spanning tussen planvoorbereiding en uitvoering. Het plan- en 

planningbegrip kent volgens hem enkele componenten: een schets van richtpunten, een plan 

van actie en de acties zelf (Kreukels, 1980, p.53-55). Ook beschrijft hij hoe het 

planningbegrip zich in de tijd ontwikkelde van een enge naar een ruime betekenis. Deze 

ontwikkeling is volgens hem cumulatief van aard. Dit houdt in dat elke ruimere betekenis de 

elementen van de engere betekenis omvat. Ook Voogd gaf in de vorige eeuw uitvoering reeds 

een plek in zijn planningsbegrip (Voogd en Woltjer, 2010, p.21). 

 

Enge betekenis-------------------------------------------------------------�Ruime betekenis 

 

a.een complex van aanbevelingen 

met betrekking tot gewenste 

richtpunten (richtpunten-plan) 

 

   +b.een complex van aanbevelingen 

   met betrekking tot procedures, die tot 

   de gewenste richtpunten leiden 

   (actieplan) 

 

       +c.de acties ter geleiding van de  

       werkelijkheid en/of het beheer van 

       de werkelijkheid conform de 

       aanbevelingen ad a. en b. 
 

 

Figuur 2 Planning in enge en ruime betekenis (Kreukels, 1980, p.55) 

 

 

In zijn bespreking van deze definitie stuit Kreukels ook op de relatie tussen voorbereiding en 

uitvoering, het thema dat ik centraal stel in deze paragraaf over definities. Kreukels 

constateert dat de planvorming in de theorie een centrale plaats inneemt. De vaststelling en 

uitvoering van plannen zijn een afgeleide van de planvorming. De autonome kenmerken van 

de uitvoeringsfase wordt hierbij onvoldoende recht gedaan. Dat is getuige de achtergrond die 

Kreukels schetst ook niet vreemd: “Deze ontwikkeling van engere naar ruimere betekenis 

vindt plaats tegen de achtergrond van een toenemend streven de werkelijkheid te besturen, te 

beheersen middels een rationeel denk- en actiemodel” (Kreukels, 1980, p.53). Planning is 

volgens Kreukels de “hoogste vorm” van deze besturing, het is namelijk de meest 

systematische vorm van beleid, het is strategisch beleid. Planning biedt daarbij de breedste en 

diepste perspectieven voor actie. “…Any process of choice will become a process of planning 

(or strategic choice) if the selection of current actions is made only after a formulation and 

comparison of possible future solutions over a wider field of decision relating to certain 

anticipated as well as current situations” (Friend and Jessop, 1969, p.110). 

 

De spanning tussen voorbereiding (planvorming) en uitvoering komt goed tot uitdrukking in 

de zogenaamde gesloten versus open benadering van planningproblemen zoals die opgeld 

doet in de beleidswetenschappen. In feite zijn deze gesloten en open benadering “oervormen” 

van de functioneel/technisch-rationele planningtheorie enerzijds en de communicatieve-

rationele theorie anderzijds. Daarover straks meer. 
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Open en gesloten benadering 

Ik start de bespreking van kennis over planvorming en uitvoering (en de relatie en verweving 

tussen beiden) aan de hand van het onderzoek van Simonis dat een overzicht biedt van de vele 

internationale beleidswetenschappelijke inzichten over planvorming en -uitvoering evenals de 

relatie tussen deze twee (Simonis, 1983; Eyck en Verhees, 1989, p.20-23). Het heeft niets aan 

betekenis verloren, ook voor het begin van de 21
e
 eeuw, getuige het volgende citaat van De 

Bruijn in een achtergrondstudie voor het parlementaire onderzoek naar infrastructuurprojecten 

in Nederland met de titel “Grote projecten: inzichten en uitgangspunten” (TCI, 2004, p.21): 

“Bij eenvoudige projecten kan het klassieke onderscheid tussen beleid en uitvoering worden 

gemaakt. Als de Tweede Kamer beleid heeft vastgesteld, behoeft het ‘slechts’ te worden 

uitgevoerd. Bij grote projecten is dit een te eenvoudig denkschema. De technische en sociale 

dynamiek tijdens de uitvoering zijn zo sterk, dat beleidsvorming altijd maar in beperkte mate 

richting geeft aan de uitvoering.” 

 

Simonis onderscheidt twee hiervoor al aangestipte visies met betrekking tot de verhouding 

planvorming en uitvoeringsproblematiek: de gesloten en de open benadering. Bij de gesloten 

benadering valt een sterke ‘policy centred view’ op. De doeleinden van de beleidsvoerder 

vormen het uitgangspunt van de analyse. Oorzaken van uitvoeringsproblemen zijn in deze 

benadering terug te voeren op: 

• vaagheid, onduidelijkheid, dubbelzinnigheid van doeleinden; 

• onduidelijke of overlappende bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling van 

betrokken actoren; 

• gebrek aan middelen; 

• weerstanden bij uitvoerende actoren tegen het beleid; 

• gebrekkige communicatie- en informatieprocessen; 

• gebrek aan of niet toepassen van sanctiemogelijkheden. 

 

De oplossing in deze gesloten benadering haakt aan bij deze analyse. 

 

Simonis citeert in dit kader Elmore (1978, p.195) : 

1. Clearly specified tasks and objectives that accurately reflect the intent of the policy. 

2. A management plan that allocates tasks and performance standards to subunits. 

3. An objective means of measuring subunit performance. 

4. A system of management controls and social sanctions sufficient to hold subordinates 

accountable for their performance. 

 

Uitvoeringsproblemen worden hier geïnterpreteerd als technisch-organisatorische problemen. 

De benadering heeft weinig oog voor achterliggende oorzaken en de maatschappelijke context 

waarbinnen het beleid plaatsvindt. Binnen de gesloten benadering gaat men ervan uit dat 

uitvoeringsproblemen vermeden kunnen worden door er bij de beleidsvoorbereiding expliciet 

rekening mee te houden. Uitvoeringsproblemen zijn het gevolg van een informatietekort bij 

de beleidsvoorbereiding. Meer informatie betrekken bij de voorbereiding zou het beleid 

effectiever maken. 

 

Binnen de gesloten benadering wordt geredeneerd dat participatie, specificatie van 

doeleinden, en beleidsvrijheid voor de planner te manipuleren variabelen zijn. Het is de vraag 

in hoeverre de betreffende variabelen ook daadwerkelijk beheersbaar zijn voor de 

beleidsvoerder. Vanuit een strikt formeel bestuurlijke benadering mogen deze variabelen 

manipuleerbaar lijken, maar vanuit maatschappelijk perspectief zullen deze variabelen voor 

de planner vaak tot de gegevenheden van de situatie behoren. Het zal over het algemeen niet 
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mogelijk zijn om per beleidsprogramma te bepalen hoe de relaties tussen de diverse actoren 

gestructureerd zouden moeten worden. In de Nederlandse praktijk kom ik dit veelvuldig 

tegen: “ In een bestuursstructuur, zoals die bijvoorbeeld onder werking van de WRO (Wet op 

de Ruimtelijke Ordening) tot stand komt, waarin dwangmatig optreden van de 

overheidsniveaus ten opzichte van elkaar in verregaande mate wordt uitgesloten is het 

bereiken van wilsovereenstemming een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief beleid.” 

(Eyck en Verhees, 1989, p.19). 

 

Simonis (1980, p.88 en p.97) hierover: 

“Gedragingen van uitvoerende actores die niet in het verlengde liggen van de eerder 

vastgestelde doeleinden worden gezien als afwijkend gedrag. Deze top-down benadering 

maakt het dus moeilijk om veranderingen in het beleid op de lagere niveaus te interpreteren 

als functioneel, d.w.z. een “gezonde” aanpassing van het beleid aan de complexiteit van de 

sociale werkelijkheid of de lokale (politieke) context”. “De gesloten benadering maakt zich 

dus weliswaar druk over de effectiviteit van planning, maar haar probleemstelling verhindert 

dat zij zich daarbij (ook) kritische vragen stelt over de planning zelf, c.q. een planning die 

vorm gegeven is op basis van het analytisch-rationele model.” 

 

De open benadering laat, in tegenstelling tot de gesloten benadering, de stelling toe dat beleid 

wordt gevormd terwijl het wordt uitgevoerd. Het gezichtspunt is radicaal anders waardoor dat 

wat bij de ene benadering als verwerpelijk wordt gezien in de andere als wenselijk wordt 

beoordeeld. In de open benadering worden als oorzaken van “uitvoeringsproblemen” 

beschouwd: 

• Overspecificatie en detaillering van doeleinden en plannen op centraal niveau (rigiditeit en 

geringe aanpassingsmogelijkheden). 

• Het niet betrekken van relevante actoren bij het beleid. 

• Overcontrole op en te geringe beleidsvrijheid van uitvoerende instanties. 

 

Simonis karakteriseert de open benadering als volgt (Simonis, 1983, p.92 en p.93): 

• De analyse geschiedt niet in termen van gegeven doeleinden van een beleid, maar richt 

zich op de verklaring van veranderingen in een bepaalde maatschappelijke situatie (als een 

resultante van de interactie tussen private en publieke actores); 

• De verklaring geschiedt niet exclusief in termen van beleidsuitvoering en 

beleidsmaatregelen, maar richt zich op het totaal van activiteiten die leiden tot een 

bepaalde verandering. Het formeel bestuurlijke systeem staat niet langer centraal en ‘de 

grenzen van bestuur’ worden niet primair gerelateerd aan internbestuurlijke factoren. 

“Uitvoeringsproblemen worden niet langer gedefinieerd als communicatie-, coördinatie- en 

controleproblemen, maar gewezen wordt op de politieke dimensie van zogenaamde 

‘uitvoerings’-problemen: machtsaspecten, belangenconflicten, strijdige waarden, beperkte 

kennis, etc.” 

 

De oplossingsrichtingen waar de open benadering mee komt sluiten daar uiteraard bij aan: 

“formuleer globale doeleinden, zodat ruimte ontstaat voor aanpassing aan de institutionele 

context en lokale omstandigheden; draag zorg voor de mogelijkheid tot actieve participatie 

van alle terzake doende actores, want dit draagt (op de langere termijn) bij tot een meer 

effectieve uitvoering; vergroot de beleidsvrijheid van de uitvoerende actores e.d..” 

(Simonis, 1983, p.93 en p.94) 

 

In de laatste twee decennia blijkt uit empirisch onderzoek dat in grote projecten veelal sprake 

is van een aanpak met kenmerken die lijkt op wat Simonis de ”gesloten benadering” noemt. Ik 
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noemde al eerder de bevindingen in het kader van het parlementaire onderzoek naar grote 

projecten in Nederland. “We will show that in terms of risk, most appraisals of megaprojects 

assume, or pretend to assume, that infrastructure policies and projects exist in a predictable 

Newtonian world of cause and effect where things go according to plan. In reality, the world 

of megaproject preparation and implementation is a highly risky one where things happen 

only with a certain probability and rarely turn out as originally intended” (Flyvbjerg, 2003, 

p.6). 

 

Flyvbjerg constateert dit mede aan de hand van drie door hem bestudeerde cases in Europa: de 

Kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de Great Belt link in Denemarken 

en de Oresund link tussen Denemarken en Zweden tegen de achtergrond van een studie naar 

kostenoverschrijdingen bij 258 projecten in twintig landen wereldwijd. Hij stelt zelfs: “The 

failure to reflect the probabilistic nature of project planning, implementation and operation is 

a central cause of the poor track record for megaproject performance documented above” 

(Flyvbjerg, 2003, p.73). 

 

Ik constateer dat een gesloten en open benadering aldus ook verschilt voor het onderwerp 

risico’s. In de gesloten benadering bestaan onzekerheden en dus risico’s en kansen 

zogenaamd niet (meer). In de open benadering wel. 

 

De Bruijn en ten Heuvelhof constateren anno 2007 (de Bruijn en ten Heuvelhof, 2007, p.99): 

“Uitvoering in een netwerk is deels de uitvoering van de package deal, maar deels ook een 

nieuwe ronde in de besluitvorming, met nieuwe kansen om het eigen belang te realiseren. Het 

is dan ook goed mogelijk dat gedurende de ‘uitvoering’ er een herdefiniëring plaatsvindt van 

de probleemdefinitie of de doelstelling of dat zich nieuwe kansen voordoen die een nieuw 

besluit vergen. Kortom, het spel van overleg en onderhandeling, van geven en nemen, van 

koppelen en ontkoppelen, kan zich in de fase van de uitvoering voortzetten, zeker wanneer er 

open besluiten genomen zijn”.  

 

Van belang voor mijn onderzoek is de stelling van Simonis (Simonis, 1983. p.92) dat de open 

benadering aansluit bij wat hij de zogenoemde institutionele benadering van planning en 

beleid noemt. Planning wordt geconditioneerd door het institutionele kader waarbinnen het 

zich afspeelt, waarbij de bestuurlijke context een omgevingscategorie vormt. In PPS-projecten 

is sprake van de ontwikkeling van een dergelijk institutioneel kader vanuit bestuurlijke en 

marktpartijen (zie hoofdstuk 4). 

 

Bovenstaande bespreking van de ‘open’ en ‘gesloten’ benadering is relevant omdat ik PPS wil 

koppelen aan de ontwikkeling van de planningtheorie. In de bespreking van PPS in hoofdstuk 

4 en in de PPS-cases zal blijken dat PPS in de ‘open’ traditie past, maar dat de planners dit 

niet altijd lijken te beseffen en terugvallen op ‘gesloten’ oplossingen in het planningsproces. 

Deze paragraaf schetst de relevante achtergrond van beide benaderingen vanuit de 

planningtheoretische discussie. 

 

De rol van het plan  

Met bovenstaande bespreking van de definitie en betekenis van planning in het licht van 

voorbereiding en uitvoering ben ik er nog niet. Er is ook nog een ander belangrijk element in 

planning, namelijk het ruimtelijke of infrastructurele (project)plan zelf.  

 

In de planologie heeft hierover een lange tijd een beginselstrijd gewoed tussen de zgn. 

objectgerichte en beslissingsgerichte planologie (Faludi, 1973, p.81-101). De objectgerichte 
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planologie richt zich op de ruimtelijke werkelijkheid als object van planning. Welke 

ruimtelijke patronen zijn te ontdekken, hoe wordt de fysieke ruimte gebruikt, welke 

interacties zijn er tussen de functies wonen, werken, recreatie, welke ruimtelijke trends 

spelen, zijn vragen die hier gesteld worden. Men wil de ruimte waarin men wil ingrijpen 

kennen, keuzesituaties worden gedefinieerd in termen van verschillende ruimtelijke situaties 

en verschillende ontwikkelingspaden van het gewenste ruimtegebruik. ‘Het plan’ in deze 

benadering is een schets van de gewenste ruimtelijke ordening in een gebied, in feite een 

kaart, een ruimtelijk plan. Het is evenwel niet zo dat het blikveld zich alleen beperkt tot deze 

ordening van ruimtelijke functies. Het sluit niet uit dat consequenties en doelen van sociale, 

economische, financiële, demografische aard hierin meegenomen zijn en onderdeel van het 

plan uitmaken.  

 

De beslissingsgerichte planologie echter stelt dat het object van planning niet de ruimtelijke 

werkelijkheid is maar de handelswijzen en besluiten van het planningsubject (de ‘planner(s)’) 

met betrekking tot de fysieke ruimte. Inhoudelijke kennis is ‘slechts’ een hulpmiddel om tot 

beslissingen te komen. ‘Het plan’ in deze benadering is dan een set van handelingen van het 

planningsubject met betrekking tot een bepaalde gewenste situatie. Handelingsmodaliteiten 

slaan op de wijze waarop men denkt inhoudelijke uitspraken te effectueren, en beslaan het 

gehele scala van directe ruimtelijke ingrepen tot indirecte beïnvloeding van of afspraken met 

andere actoren (zie ook Mastop, 1984, p.84). Dit raakt aan twee functies die het plan vervult, 

de interne en de externe functie. De interne functie gaat over de handelingen die vallen binnen 

de competentie van het planningsubject zelf, zijn eigen handelingen. De externe functie 

noodzaakt het beïnvloeden van of afspreken met derden, omdat het gaat om die handelingen 

die tot de competentie van een derde behoren. Hun binding met een (eventueel gezamenlijk 

opgesteld) plan moet dus verkregen worden. Een doelgerichte formulering heeft hier een 

grotere kans van slagen dan een handelingsgerichte formulering (Sutton e.a., 1977, p.20).  

 

Plannen kunnen volgens Mastop, daarbij aansluitend bij Barret en Fudge (1981), alleen 

doorwerken naar concrete (besluitvorming)situaties indien: 

• de planuitspraken inspelen op mogelijke operationele besluiten; 

• het subject deze planuitspraken ook (nog) relevant vindt; 

• het subject het plan ook daadwerkelijk hanteert. 

 

Een relatief nieuwe positie wordt in de jaren negentig van de vorige eeuw door Teisman 

geïntroduceerd vanuit de bestuurskunde. Hij stelt dat in zijn pluralistische benadering geen 

enkele actor het primaat heeft, immers elke actor die meespeelt in de beleidsarena heeft 

diverse middelen tot zijn beschikking om mee te ‘mogen spelen’. Consequent 

doorgeredeneerd houdt dit in dat er diverse plannen (van diverse actoren) aan de orde zijn. Er 

is dus sprake van meer dan één plan of een plan dat hiërarchisch boven andere plannen staat.  

 

Van der Cammen (1979, p.184-185) wijst erop dat deze tweedeling tussen objectgerichtheid 

en beslissingsgerichtheid wat gekunsteld aandoet. Volgens hem is in de 

beleidswetenschappelijke literatuur al voldoende aangetoond dat de twee benaderingen 

gelijkwaardig en zelfs complementair zijn. Hij citeert Bolan (1960, p.308) die ‘het delikate 

karakter van de verhouding en het evenwicht tussen inhoud en proces’ benadrukt. Het 

(goede?) plan heeft dus een inhoudelijke en een handelingscomponent.  

 

In dit kader is het tevens van belang dat ook de juridische wetenschap een belangrijke stempel 

drukt op de status en positie van ‘het plan’. Vanuit de planningtheorie wordt onder meer 

aangevoerd dat in het recht (impliciet) uitgegaan wordt van een gesloten planningbenadering 
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door ‘het plan’ een zodanige status te geven door middel van juridische waarborgen, 

rechtsbescherming en procedureregels dat plannen een ‘wet’ worden voor de uitvoeringsfase 

(Eyck en Verhees, 1989, p. 202-203). Vanuit een open benadering stelt Mastop als het om in 

dit geval ‘de uitvoering’ van provinciale streekplannen gaat: “Het is dan ook pas in dit 

handelend optreden, dat de rechtsdimensie van deze provinciale planningactiviteiten materiele 

inhoud krijgt. Dit pleit ervoor de juridische inbedding van plannen (kaderbesluiten) zo beperkt 

mogelijk te houden, maar juist de operationele besluitvorming aan de nodige juridische 

randvoorwaarden te onderwerpen” (Mastop, 1984, p.305). De Commissie Versnelling 

Besluitvorming Infrastructurele Projecten (VBIP), ook wel ‘Commissie Elverding’ genoemd,  

heeft voor de Tracéwetgeving in de geest van deze benadering de regering het advies gegeven 

het zogenaamde Voorkeursbesluit (een kaderbesluit) te ontdoen van juridische waarborgen: 

“Dit voorkeursbesluit is niet voor beroep vatbaar. Dit is ingegeven door de globale aard van 

het besluit” (Cie. VBIP, 2008, p.16). 

 

In het hoofdstuk over PPS in planningtheoretisch perspectief en de praktijkcases 

(hoofdstukken 6-8) laat ik zien dat de discussie over aard en karakter (waaronder flexibiliteit) 

van ‘het plan’ nog steeds actueel is in de PPS-praktijk. Ook hier is kennis van de discussie 

over dit onderwerp vanuit de planningtheorie en (bestuurs)recht van belang. Uit deze 

discussie blijkt bijvoorbeeld welke opvattingen leven over de gewenste positie en inhoud van 

‘plan en plannen’ evenals de achtergronden van deze opvattingen.  

 

Aan het einde van deze paragraaf en bespreking van de definitie van planning, aan de hand 

van de spanning tussen voorbereiding en uitvoering en de status van ‘het plan’, sluit ik af met 

een citaat uit het werk van Barrett en Fudge (1981, p.24 en p.25): 

“Ideas about negotiation and bargaining between actors and agencies involved in the policy 

process lead to a redefinition of “ implementation”. Policy cannot be regarded as a “fix”, but 

more as a series of intentions around which bargaining takes place and which may be 

modified as each set of actors attempts to negotiate to maximize its own interests and 

priorities. Interests and pressures may alter over time in relation to changing circumstances 

and response to the way that continuing activities of the organizational environment impinge 

on the “outside world”. Thus it becomes difficult to identify a distinct and sequential 

“implementation process” which starts with the formulation of policy and ends with action. 

Rather, it is appropriate to consider implementation as a policy / action continuum in which 

an interactive and negotiative process has taken place over time, between those seeking to put 

policy into effect and those upon whom action depends.”  

 

In de hedendaagse PPS-en is deze vervaging van de scheiding van opeenvolgende 

planningactiviteiten concreet zichtbaar, in alle fasen van deze langjarige projecten en 

processen. In de PPS-praktijkcases beschrijf ik deze processen als een voortdurende 

wisselwerking tussen oorspronkelijk plan, uitvoering en nieuwe inzichten en plannen, tussen 

‘exploitatie en exploratie’. 

 

 

2.3 Normatieve planningtheorieën, een inleiding over theorie en praktijk 

 

In de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog is een grote hoeveelheid normatieve 

planningtheorieën (aanbevolen planningstijlen of planningwijzen) geproduceerd vanuit 

voornamelijk de bestuurkundige en planologische wetenschap (Allmendinger, 2002; Bryson 

en Delbecq, 1979, p. 167).  
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In dit onderzoek is het niet mijn bedoeling tot een volledige opsomming en beschrijving van 

deze theorieën te komen. Het doel van dit onderzoek is immers die normatieve 

planningtheorieën te ontdekken waar complexiteitstheorieën en PPS (als relatief nieuwe 

planningpraktijk) op voortbouwen.  

 

In de volgende paragraaf volsta ik met een bondige beschrijving van die planningtheorieën die 

veelvuldig terugkomen in diverse overzichtswerken en die voortspruiten uit of een reactie 

vormen op de “moeder der planningtheorieën” namelijk de na de wereldoorlog geformuleerde 

(technisch-) rationele planning. Het betreft dus de meest dominante normatieve 

planningtheorieën vanaf het einde van de oorlog tot heden. Zoals ik al heb aangegeven wil ik 

PPS plaatsen in deze ontwikkeling van planningtheorieën. PPS is volgens mij een voorbeeld 

van de laatste ontwikkeling in de planningtheorie, een vorm van adaptieve planning die volgt 

op en uit de in de paragrafen 2.4 en 2.5 beschreven planningwijzen. 

 

De bespreking van de planningtheorieën is van betekenis voor zowel de theorie als de 

praktijk. Een theorie kan niet zonder praktijk op straffe van ‘geduldig papier’ en 

betekenisloosheid. In de wereld van planning en beleid is een goede relatie tussen beiden 

echter niet evident. In mijn onderzoek wil ik een brug tussen theorie en praktijk slaan en 

aantonen dat dit waardevol is voor de ontwikkeling van zowel PPS in de praktijk als de 

ontwikkeling van planningtheorie, een voor de praktijk relevante(re) wetenschap. Daarvoor 

moeten we dan wel barrières slechten. En de geschiedenis van de theorie kennen. 

 

Dat praktijk en theorie gescheiden werelden lijken wordt door Philip Allmendinger (2002, 

p.20-25) verklaart: “Planners and others who ‘use’ theory (even if implicitly) benefit from 

being able to advance theories that cannot be ‘proved’ but nevertheless are to their benefit. So, 

as well as Alexander’s claim that the ‘theory-practice’ gap is ontologically unbridgeable we 

can also add that there are strong practical reasons for making it so – nobody seems to have 

considered why there has been little interest in bridging the ‘gap’ by practitioners”. Hij is van 

mening dat bestaande voorkeuren voor dominante planningtheorieën in stand worden 

gehouden door de driehoek ‘planners - planninginstituten (waar planners lid van zijn) – 

overheid (waar planners vaak voor werken)’. In ruil voor invloed op en erkenning door de 

overheid van planninginstituten verlenen deze instituten door haar codes voor individuele 

leden medewerking aan het uitvoeren van overheidsdoelen. Dit bevordert de status quo, ook 

wat betreft de planningwijze. “We can see how the triad of bodies relevant here (planners, 

professional institute and state) emphasis and reinforce the status quo and act as constraint 

upon change”.  

 

In het licht van bovenstaande beschouwing kan de betekenis van een betere relatie tussen 

theorie en de praktijk het beste toegelicht worden aan de hand van een concrete, praktische 

case. Het betreft de planning van de Betuweroute, door van der Heijden geanalyseerd (van der 

Heijden, 1996, p.18-25). In deze analyse stelt hij dat planning van de Betuweroute een te 

beperkt blikveld had, het was een planning gedomineerd door ingenieurs. Een dergelijke 

opvatting van planning helpt de praktijk (in dit geval de planning van de Betuweroute) niet, 

integendeel. “The somewhat extremely described profile of the classical engineering approach 

to the planning and design of infrastructure projects does not fit well to the real world” (van 

der Heijden, 1996, p.19). 

 

Een ruimere opvatting over planning is nodig wil het praktische waarde krijgen. Van der 

Heijden vat dit samen in een tabel (van der Heijden, 1996, p.23, Table 1). 
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 From: Classical approachFrom: Classical approachFrom: Classical approachFrom: Classical approach    To: Future approachTo: Future approachTo: Future approachTo: Future approach    

Professional team • mono-disciplinary 

• dominance by engineers 

• multi-disciplinary 

• engineers in interaction 

with social scientists and 

policy analysts 

Problem definition • technical criteria 

• limiting and focusing 

• project view 

• societal needs and 

preferences 

• outscoping 

• systems view 

Problem solving • optimizing 

• finding the best technical 

solution 

• satisfying 

• finding a solution with 

maximum support 

Research • quantitative tools 

• elimination of 

uncertainties 

• meeting scientific 

standards 

• qualitative tools 

• make uncertainties 

explicit and manageable 

• seek acceptance in 

process 

Decision making • top down 

• hierarchical 

• network 

interdependencies 

• autonomous behaviour 

Parties • loyalty at lower level • co-makership 

Process • transparent 

• logical sequence 

• fixed frame of reference 

• non-transparent 

• unpredictable progress 

• changing frame of 

reference 

Information • content-related 

information always 

functional 

• cumulation of knowledge 

• integral dissemination at 

any moment 

• information is content 

and process related 

• negotiated knowledge 

• seeking policy windows 

for selective 

dissemination 

Role of expert • technocratic advisor • process manager 

 

Tabel 1 Klassieke versus toekomstige planning (bron: van der Heijden, 1996, p.23) 

 

 

Een aantal kenmerken van deze modernere, ruimere opvatting over planning, hier verwoord 

door van der Heijden, komen dicht bij de kenmerken van PPS. Bijvoorbeeld de erkenning van 

de wederzijdse afhankelijkheden tussen (private en publieke) actoren, de multidisciplinaire 

aanpak, co-makership en het belang van onderhandelingen. Zie verder hoofdstuk 4. 

 

Lenferink maakt duidelijk dat in Nederland het heersende planningparadigma in de 

infrastructuursector klassiek van aard is en aan de hand van vier elementen getypeerd kan 

worden (Lenferink, 2007, p.8): 
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• Verzameling van theorieën, hypothesen e.d.: de overheid is de dominante actor en de 

markt dient te gehoorzamen. 

• De metafysica van het object: de vooronderstelling is dat de overheid het beste in staat is 

te voorzien in infrastructuur van goede kwaliteit. 

• De gedeelde waarden: de overheidsplanning is gefundeerd op het voorzien in eerlijke 

distributie van infrastructuur, controle over het milieu en hiërarchische sturing. 

• Ervaring: de overheid heeft de meeste en beste ervaring met planning, zij is er voor 

georganiseerd en bezit de meeste ‘tacit knowledge’. 

 

Overigens wordt (weg)infrastructuur wereldwijd nog primair gezien als een publieke taak. In 

Nederland is deze gedachte echter sterker en fundamenteler van aard. Bouwen en 

infrastructuur worden als een collectieve activiteit beschouwd omdat alleen collectieve actie 

ons land kon beschermen tegen de typische gevaren waar Nederland als geheel aan bloot staat 

(met name overstroming) (Woltjer, 2000, p.75). 

 

Volgens Faludi is de typische Nederlandse planningtraditie (Faludi en Van der Valk, 1994, 

p.7): “the Dutch ..love order and neatness, and, if the need should be, they call upon the 

authorities to maintain them…Order is the rule, and rules are called to maintain order. This is 

the key to Dutch planning”. 

 

“The Netherlands has always had an image of a land of collaborative planning; the 

international well-known ‘Polder model’ illustrates this. However, in practice that process is 

mainly limited to consensus building between governmental agencies and authorities on 

various levels“ (Citaat Wolsink, 2003, p.719 in Lenferink, 2007, p.15-16). 

 

De conclusie moet zijn dat in Nederland de overheden en de daarmee verbonden planners als 

professionals invloedrijk zijn en volgens diverse auteurs planning op een klassieke, gesloten 

wijze uitvoeren. Indien er al sprake is van inbreng en invloed ‘van buiten’, dan is dat 

vormgegeven als een zaak van overheidsorganisaties onderling. Dit wordt in stand gehouden 

door de heersende gedachte -Nederland breed- dat ruimtelijke planning een absolute 

overheidstaak is.  

 

In een dergelijke cultuur is er, ondanks een praktijk die stappen zet naar andere vormen van 

planning (zie hoofdstukken 4 en 5), nog onvoldoende houvast aan een ruimere opvatting van 

planning: planning is alleen planning als het binnen het klassieke beeld past. Terwijl we voor 

de praktijk kunnen putten uit een rijke planningtheorie en een arsenaal aan verschillende 

planningstijlen (zie ook 2.4). “The question is not planning or no planning but what kinds of 

planning make sense in what kind of context” (Van Gunsteren, 1976). Een relevant slot van 

het artikel van van der Heijden (1996, p.24) in relatie tot het gat tussen theorie en praktijk en 

de noodzakelijke verschuiving naar een ruimere visie op planning is de uitspraak: “To end up 

with Banister (1994, p.222) this shift in attitude may weaken the position of the professionals, 

but by open debate they will receive the respect of the public. This is the choice to be made”.  

 

Hierna presenteer ik een palet aan beschikbare en in de tijd ontwikkelde planningtheorieën. 

 

 

2.4 Normatieve planningtheorieën, een overzicht 

 

In dit onderzoek stel ik dat PPS verbonden is aan planning. PPS plaatsen in de 

planningtheoretische traditie is nieuw. In hoofdstukken 2 en 3 beargumenteer ik waarom we 
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PPS in deze traditie kunnen plaatsen aan de hand van de ontwikkelingsroute die 

‘planningtheorie’ heeft doorgemaakt. Vervolgens stel ik dat PPS impliciet sturingselementen 

afgeleid van de complexiteitstheorie bevat. Deze stelling onderzoek ik theoretisch in 

hoofdstukken 3 en 4 en praktisch in de casestudies (hoofdstukken 6, 7, 8). 

 

In deze paragraaf bespreek ik de ‘voorlopers’ van, zoals ik dat zie, PPS als representant van 

de laatste ontwikkeling in de planningtheorie. Het zijn relatief bondige beschrijvingen van de 

diverse in de tijd ontwikkelde planningwijzen waarbij ik telkens een eerste relatie leg met 

PPS. PPS draagt sporen van de theorieën waar ze uit voortkomt. Bovendien is deze 

beschrijving van de ontwikkeling in de planningtheorie nodig om planning afgeleid van 

complexiteitstheoretische inzichten (waar ik PPS onder schaar) te kunnen begrijpen. 

 

Technisch-rationele planning 

Technisch-rationele planning ontstond na de Tweede Wereldoorlog. De Roo (2007, p.107) 

karakteriseert deze planningwijze als ‘technisch, instrumenteel, procedureel en functioneel’. 

Deze planning reflecteerde de noodzaak de wederopbouw na de oorlog van de grond te 

krijgen. Europa lag in puin en diende als ware het een gebouw, weer ‘opgericht’ te worden. 

Deze noodzaak, die iedereen zag en voelde, leidde tot een strakke top down planning waarin 

de planners als een soort architect nieuwe wijken en steden ontwierpen. De overheid stond 

aan het roer en koerste eenduidig op deze als algemeen belang ervaren opgave. Planning is 

hier het rationeel en rechtvaardig streven naar het algemeen belang. De drie overheidslagen 

werkten in een hiërarchische verhouding, via de strategie van de rijksoverheid, aan de 

tactische en operationele uitwerking van de wederopbouw van de diverse landen, in 

Nederland was dat niet anders. ‘Europe had to be rebuild and quickly. Obviously there was a 

need for certainty and control in planning, and technical rationality was the most desirable 

option” (de Roo, 2007, p.110). 

 

Deze planningstijl gaat uit van volledige kennis over oorzaak-gevolg relaties als basis om top 

down in te grijpen (door de plannende overheidsinstantie) met een te voorspellen uitkomst. 

Vandaar de nadruk op rationaliteit en wetenschappelijke kennis. Met deze inhoudelijk 

superieure kennis was het vervolgens mogelijk als ‘architect’ blauwdrukken van steden te 

maken. Men plande op omvattende wijze, alle functies in een stad of gebied kwamen aan bod, 

in relatie tot elkaar en in een gedetailleerd toekomstplaatje. Dat legt een zwaar beslag op de 

afstemming en coördinatie tussen al deze ‘sectoren’ van beleid (wonen, werken, recreatie, 

zorg, verkeer en vervoer etc.). De relatie tussen omvattendheid en rationaliteit wordt duidelijk 

gemaakt door Van der Cammen: “ Komprehensiviteit vereist, dat gedurende het proces van 

beleidsvorming de alternatieven waaruit men op uiteenlopende terreinen van 

maatschappelijke activiteiten kan kiezen, op een systematische en wetenschappelijke wijze 

met elkaar worden gekonfronteerd” (Van der Cammen, 1979, p.88). 

 

De centrale plaats in de rationele planningwijze voor de blauwdruk, het Masterplan, had als 

achtergrond dat de planners, architecten als ze waren, veronderstelden dat het individuele 

menselijke bestaan bepaald werd door de fysieke omgeving (van Vught, 1979, p.50). Met het 

plannen van de fysieke omgeving werd in feite ook automatisch een economisch, sociaal en 

politieke optimaal functionerende stad gecreëerd. Een impliciete veronderstelling. 

 

De positie van de planners in deze rationele aanpak was, zoals gezegd, een soort van architect. 

“De ruimtelijke planner was de rationele ‘plannerkoning’, die elk denkbaar aspect en facet 

van de ruimtelijke omgeving in zijn totaalplan zou betrekken en die beter wist dan wie ook 

hoe hij moest waken over het algemeen belang van de gemeenschap” (van Vught, 1979, 
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p.51). “…the reader might get the idea that the planner in those days must have been some 

kind of superhuman, because of all the aspects he or she had to take into account” (de Graaf, 

2005, p.43). 

 

In het verlengde van deze rol en het rigide alomvattende Masterplan, in combinatie met de 

top-down benadering, werd ook de uitvoering gezien als een technische exercitie die het plan 

honderd procent tot realiteit brengt. De rationele planningstijl is dan ook ondubbelzinnig 

verwant met de gesloten benadering in de beleidswetenschappen en de scheiding tussen 

voorbereiding en uitvoering (zie paragraaf 2.2). 

 

De opvattingen over rationaliteit, de positie van de planners en omvattendheid leiden tot een 

duidelijk en strak stappenplan, planningproces, dat gevolgd dient te worden.  

“By a rational decision, we mean one made in the following manner:  

1. The decision maker considers all the alternatives (course of action) open to him; i.e., he 

considers what courses of action are possible within the conditions of the situation and in 

the light of the ends he seeks to attain;  

2. He identifies and evaluates all the consequences which would follow from the adoption of 

each alternative, i.e., he predicts how the total situation would be changed by each course 

of action he might adopt; and 

3. He selects that alternative the probable consequences of which would be preferable in 

terms of his most valued ends” (Meyerson and Banfield, geciteerd in Faludi, 1987, p.30 en 

in Allmendinger, 2002, p.57/58 en de Roo, 1999, p.110). 

 

Uitvoering van het gekozen alternatief volgt hierop en is, zoals gezegd, een onomstreden en 

technische exercitie. 

 

Merk op dat hier sprake is van rationaliteit als technisch criterium. Het betreft een functionele 

vorm van rationaliteit; bij gegeven doelen wordt de beste handelswijze bepaald (de Roo, 1999, 

p.110). De doelen zelf evenals het proces van doelformulering zijn gescheiden van de 

middelenkeuze. De doelformulering wordt niet geproblematiseerd wat begrijpelijk is in de 

context van de tijdgeest, men geloofde immers in het door de politiek geformuleerde 

algemeen belang. In die zin is (technisch-) rationele planning apolitiek: “The proper concern 

of rational decision-making should be with facts. Values, ends, goals and so on were the 

realm of politics” (Allmendinger, 2002, p.54).  

 

Volgens vele theoretici heeft het model van rationele planning al einde jaren zestig afgedaan 

als dominante planningwijze. De planningpraktijk mag dan inderdaad veranderd zijn, de vraag 

is of de planners dat ook zijn. “This attitude of technical competence and political neutrality 

still remains in the minds of many planners” (Allmendinger, 2002, p.56). In hoofdstuk 5 bij de 

institutionele analyse van planning in Nederland kom ik hier op terug. In de PPS-cases komt 

deze geest van technisch-rationele planning ook voortdurend aan de oppervlakte. Dit wordt 

versterkt door de Nederlandse tradities met betrekking tot ruimtelijke en infrastructurele 

planning. In complexiteitstheoretische termen hebben we het dan over ‘padafhankelijkheid’, 

het systeem wordt als het ware als vanzelf naar deze preferente toestand van technisch-

rationele planning geleid. 

 

De praktijk spreekt, de erosie van technisch-rationele planning 

De technisch-rationele planningwijze heeft een uitgebreid kritisch debat ontlokt. Vanuit deze 

kritiek zijn diverse andere normatieve planningtheorieën gelanceerd, die ik zoals gezegd in 

deze paragraaf bespreek.  
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Er is een case waarin in feite alle theoretische kritiek op het technisch-rationele schema in de 

praktijk wordt blootgelegd. In mijn onderzoek ben ik geen enkele andere casestudie 

tegengekomen die zo uitgebreid de daadwerkelijke besluitvorming en planning in alle 

opeenvolgende fasen van een project beschrijft als de case ‘Aalborg’ (Denemarken); dit in 

relatie tot de rationele planningwijze en het thema rationaliteit en macht (Flyvbjerg, 1998). 

Vanwege het belang om in deze studie een verbinding te leggen tussen planningtheorie en 

praktijk (zie hiervoor) wil ik de resultaten van deze Deense praktijkstudie gebruiken als 

introductie van concurrerende planningtheorieën. Hierdoor wordt duidelijk welke problemen 

een technisch-rationele benadering als theoretisch model in de praktijk ondervindt, waardoor 

begrip ontstaat voor de opkomst en achtergrond van alternatieve aanbevolen planningwijzen. 

Ook leert het lessen voor PPS als (zoals ik hiervoor al aangaf) technisch-rationele werkwijzen 

de kop opsteken in deze (PPS-)projecten. Het is dan ook van belang deze werkwijze te 

kunnen herkennen. 

 

De studie van Flyvbjerg onderbouwt de uitgesproken stelling van Forester (Forester, 1989, 

p.27): “if planners ignore those in power, they assure their own powerness.” Oftewel: zijn 

politiek en daarmee verbonden verdeling-, belangen- en machtvragen wel te scheiden van de 

apolitieke technisch-rationele planning? Flyvbjerg doet verslag van de voorbereiding en 

uitvoering van een technisch – omvattend, integraal plan voor het centrum van Aalborg in 

Denemarken in de periode 1977-1994. Het project is gericht op het oplossen van problemen 

op het gebied van stadsvernieuwing, ruimtelijke ordening, verkeer en milieu. In de studie 

wordt duidelijk dat het oorspronkelijke omvattende plan in vele ronden wordt gereduceerd tot 

een verwaterde verkeersversie. Het resultaat: “…a project which has moved from 

comprehensiveness, innovation and praise to fragmentation, stagnation, and critique” …“It 

has already been mentioned that the Aalborg Project has come to consist largely of forty-one 

subprojects……with only a small portion of the subprojects finally implemented” (Flyvbjerg, 

1998, p.221). Van deze eenenveertig subprojecten zijn er zes volledig gerealiseerd en acht 

deels. Maar er is meer aan de hand dan dit “kwantitatief” probleem. Het blijkt dat er een 

inhoudelijke onevenwichtigheid is tussen de wel en niet uitgevoerde subprojecten. Zo is de 

uitvoeringsgraad van de subprojecten gericht op reductie van automobiliteit het geringst. De 

uitvoeringsgraad van subprojecten gericht op het verbeteren van voorzieningen voor 

voetgangers, fietsers en openbaar vervoer is een stuk hoger. Dit werkt door in de effecten van 

het plan: verkeer is onveiliger geworden in Aalborg en ook de luchtverontreiniging en 

geluidbelasting is toegenomen. Dit in tegenstelling tot de doelen van het oorspronkelijke plan. 

 

Dit heeft alles met macht te maken, maar dan niet de macht van de formele politiek maar wat 

Flyvbjerg Realpolitik noemt. “The main viewpoints of the Chamber of Industry and 

Commerce concerning the project have overlapped with the views of the Aalborg Police 

Department and the Aalborg Stiftstidende. As the Stiftstidende has a near monopoly on the 

printed press in Aalborg, and as the police held a powerful position in questions of traffic 

policy, this threefold overlapping of interests endows the Chamber’s viewpoints with a special 

impact. The Realpolitik for the Aalborg Project is shaped by these interests in classic 

Machiavellian style, while the formal policy-making activities in democratically elected 

bodies like the City Council, the Municipal Administration (Magistraten), and political 

committees have had and continue to have only minor impact on the project. Power has 

defined a reality in which the real Aalborg Project, that which has become reality, deviates 

from, and in key objectives directly contradicts the formal Aalborg Project, that ratified by the 

City Council” (Flyvbjerg, 1998, p.223). 
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Bovenstaande laat zien dat technisch-rationele planning en haar plannen niet de dagelijkse 

praktijk zijn c.q. worden. Er is sprake van fragmentatie, selectiviteit (in plaats van 

omvattendheid) en machtsuitoefening (in plaats van rationaliteit). Ook worden plannen niet 

vanzelf realiteit in de uitvoering: “Those who designed what they called “the absolutely best 

plan” now state, “We believed that the technically good plan would implement itself” 

…Machiavelli is clear in pointing out the problem with such an attitude: “[A] man who 

neglects what is actually done for what should be done learns the way to self-destruction”” 

(Flyvbjerg, 1998, p.122). Volgens Flyvbjerg komt het technisch-rationele (omvattende) model 

niet uit de verf door de specifieke relaties die bestaan tussen rationaliteit en macht, daar waar 

het rationele model een strikte scheiding tussen deze twee veronderstelt.  

 

Kritische theoretici komen in hun beschouwingen tot soortgelijke conclusies met betrekking 

tot de onmogelijke opgave die technisch-rationele planning in zich draagt. Volgens Snellen 

(1975, p.202) kleven de volgende bezwaren aan technisch-rationele planning: 

• Het overschat onze kenniscapaciteiten met betrekking tot gedragvariabelen, toekomstige 

situaties e.d. 

• Het is simplistisch m.b.t. de keuze van maatschappelijke doeleinden en het in onderling 

rangorde brengen ervan. 

• Het is een bedreiging meer nog voor de democratie dan voor de politieke pluriformiteit. 

 

Forester (1989, p.50) verwijst naar Simon en March (1982 en 1958) die stellen dat bij actuele 

besluitvorming de volgende belemmeringen spelen: 

• ambiguous and poorly defined problems; 

• incomplete information about alternatives; 

• incomplete information about the baseline, the background of “the problem”; 

• incomplete information about the consequences of supposed alternatives; 

• incomplete information about the range and content of values, preferences and interests; 

• limited time, limited skills, limited resources. 

 

Een reactie op de technisch-rationele planning kon niet uitblijven. 

 

Systeemplanning 

Systeemplanning is geen fundamenteel-kritische reactie op technisch-rationele planning maar 

probeert juist het rationele element meer inhoud en richting te geven. Belangrijke 

grondleggers van deze planningwijze zijn McLoughlin (Urban and Regional planning: A 

Systems Approach, 1969) en Chadwick (A systems view on planning, 1971). Belangrijk 

verschil met de technisch-rationele planningwijze is dat het object van planning niet gezien 

wordt als iets wat een designopgave vergt, maar dat het gezien wordt als een systeem van 

onderling verbonden elementen, waarin ingegrepen wordt. Beïnvloeding van een element 

heeft weer effecten op het andere element (de Graaf, 2005, p.49). Er is expliciet aandacht voor 

de sociale, economische en politieke aspecten en effecten van het plan en het systeem. De stad 

is een systeem van geïnterrelateerde sociale en economische variabelen in de ruimte (van 

Vught, 1979, p.75). “The great value of the ‘system’ idea in the planning field was that it 

lifted the planning imagination from a narrow focus on the physical design of places, to a 

much richer emphasis on the dynamic socio-physical relations through which places were 

continuously evolving” (Healey in de Roo, 2007, p.29). Hierin ligt ook het belang van deze 

planningtheorie voor PPS als ‘relatienetwerk’. 

 

Het belang van het doorgronden van het systeem, het systeemgedrag, is groot. In de 

systeemplanning worden modellen gemaakt die de werkelijkheid dienden te representeren, 
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o.a. met de in die tijd opkomende gebruik van (main frame) computers. Alle relaties tussen de 

diverse elementen van een systeem (bijvoorbeeld een stad of een regio) probeerde men te 

kennen en te waarderen. Het systeem werd niet als statisch beschouwd maar als iets wat kon 

veranderen, dynamiek had. In die zin erkende men ook, anders dan bij de technisch-rationele 

benadering dat er altijd plaats moest zijn voor onzekerheid. Inhoudelijke complexiteit was een 

gegeven. Onzekerheid kon worden gepareerd door gebruik te maken van het uit de 

cybernetica afkomstige ‘feedback’ begrip. Feedback is het principe aan de hand waarvan we 

kunnen leren van eigen acties en veranderingen in onze omgeving (van Vught, 1979, p.81). 

Dit houdt tevens in dat men afstapte van de blauwdrukplannen, de Masterplannen.  

Onzekerheid en de erkenning van dynamiek leidde tot flexibelere plannen. 

 

Planning werd gelegitimeerd omdat men vond dat systemen verbeterd konden worden door 

erin in te grijpen. Planners zijn in deze opvatting ‘informatiemakelaars’ die de performance 

van het systeem dienden te verhogen en hiervoor (veel) informatie nodig hadden. Naast de 

modelontwikkeling ontwikkelde de systeemplanning ook diverse keuzetechnieken, zoals 

statistische beslissingstheorie, kosten/baten analyses, risicoanalyses, planning balance sheets, 

goals-achievment matrices etc. “It is the planner’s function to comprehend this tangled web of 

relationships, and where necessary, to guide, control and change their composition. To do this 

planning is concerned with prediction, not only of population size and land use in isolation, 

but also of human and other activities as well” (Ratcliffe, 1974, p.104 geciteerd in 

Allmendinger, 2002, p.43). En: “the planner is a helmsman steering the city” (McLoughling, 

1969, p.86). Net als bij de technisch-rationele planning staat de roerganger boven het te 

plannen systeem. Ingrijpen doet hij nu niet op basis van zijn technische design, maar op basis 

van de informatie die zijn model genereert. 

 

Technisch-rationele planning is gericht op functionele rationaliteit, de keuze van middelen bij 

gegeven doelen. De systeemplanners zagen het anders: “one of the most forceful arguments 

for placing primary responsibility for goal formulation on the planner…[is]…the assumption, 

traditional to professionals, that, in some way, they ‘know more’ about the situations on 

which they advise than do their clients (Chadwick, 1971, p.121 in Allmendinger, 2002, p.49).  

 

De stappen in het planningproces van de systeemplanning wordt in  figuur 3 weergegeven 

(Allmendinger, 2002, p.47, gebaseerd op het genoemde werk van McLoughlin, 1969, p.86). 
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Figuur 3 Proces Systeemplanning (bron: Allmendinger, 2002, p.47) 

 
Veel van de kritiek op de technisch-rationele planningwijze treft ook de systeemplanning, 

m.n. de bijna onmogelijke inhoudelijke opgave die het in zich bergt alsmede de top-down 

benadering van de planner. Toch zijn enkele elementen interessant in het kader van de 

discussie die de kritiek, door mij samengevat via de Aalborg studie van Flyvbjerg, heeft 

losgemaakt. De Roo (1999, p.103/104) noemt de zelfregulerende werking die duidelijk een 

plek heeft c.q. kreeg in de systeemplanning. Ook de erkenning van onzekerheden en een 

flexibele aanpak speelt in op de kritiek. Verder, de wederzijdse beïnvloeding van subject en 

object en de aanpassingen die dit teweeg brengt komt tegemoet aan de discussie en kritiek in 

het planningdebat. Het subject en haar besluitvorming krijgt in feite ook meer aandacht, 

vragen rond de wijze van selectie en het nemen van besluiten krijgen een eerste kans. 

Zelfregulering, onzekerheid, flexibiliteit en feedback zijn allemaal elementen die in PPS en 

adaptieve planning verder doorontwikkeld zijn. In de beschouwing over PPS in hoofdstuk 4 

en de casestudies, die met behulp van een kader afgeleid van complexiteitstheoretische 

inzichten (hoofdstuk 3) worden geanalyseerd, zijn ze herkenbaar. 

  

Incrementele planning en ‘mixed scanning’ 

Een kritische reactie op de technisch-rationele benadering is het beroemde werk van 

Lindblom (1959). In zijn “Science of muddling through” verwerpt hij het idee van volledige 

informatie en kennis die het technisch-rationele model in zich draagt. Volledigheid en 

omvattendheid in plannen zijn onhaalbare doelen. Lindblom focust daarentegen op de inertie 

van de status quo. Zijn model is tegengesteld aan dat van de technisch-rationele planning. 

Beslissingen zullen en kunnen niet teveel afwijken van de bestaande situatie. Planning is een 

opeenvolging van kleine stapjes ten opzichte van de status quo. Dit levert flexibiliteit op 

evenals de mogelijkheid sneller te corrigeren als het fout gaat. Onzekerheid en beperkte 

middelen domineren immers het werk van planners. 
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In feite kent zijn benadering geen plan, geen kader voor operationele besluiten. Dat heeft te 

maken met de problemen die Lindblom ziet in het doeleinden-middelen (‘means-end’) 

schema in het rationele model: eerst doelen vaststellen en isoleren en vervolgens tot 

beleidsformulering overgaan. De incrementele planning van Lindblom wil deze route niet 

volgen: “one simultaneously chooses a policy to attain certain objectives and chooses the 

objectives themselves“ (Lindblom, geciteerd in Snellen, 1975, p.102).  

 

Planning is een proces van vallen en opstaan, van trial and error (De Graaf, 2005, p.46). De 

stapsgewijze benadering met kleine afwijkingen van het bestaande maakt dat mogelijk. Het 

gaat in planning dan ook niet om het beste design of het bedenken van de meest efficiënte en 

effectieve middelen bij de gewenste doelen op basis van kennis, bij incrementele planning 

draait het om de overeenstemming tussen betrokken actoren ten aanzien van een beleid. Dan 

is er sprake van ‘goed’ beleid. 

 

De kracht van de incrementele benadering ligt in het onderkennen van institutionele 

beperkingen. Een planner moet hier aandacht voor hebben, evenals voor de consensus die 

nodig is om (kleine) stapjes te maken. Het is in feite het afwijzen van planning door middel 

van (meer) informatie en inhoudelijke kennis (“rationaliteit”) en een (eerste) erkenning van 

het belang van overleg en het uitwisselen van argumenten tussen betrokkenen.  

 

Over de rol van de planner in deze incrementele planningwijze zegt van Vught (1979, p.70): 

”De planner is beperkt. Indien zich dwingende problemen voordoen kan hij proberen de 

beslissingen te onderbouwen. Hij moet zich echter realiseren, aldus Lindblom, dat het 

nastreven van ver verwijderde doeleinden weinig overeenkomt met de praktische noden van 

de beslisser. Die zal alleen maar geleidelijk en met kleine stapjes iets aan een groot probleem 

kunnen veranderen. Dat is de realiteit van beleid.” 

 

De publicatie van Lindblom is van belang omdat hij de positie van de planner sterk relativeert 

ten opzichte van de macht en status van ‘het bestaande’ (de beslissers) en de positie van 

diverse andere actoren. Ook relativeert hij het belang van volledige rationaliteit, kennis en 

informatie. Kortom, planning is aanmodderen. De kritiek op deze benadering is dan ook dat 

het ‘anti-planning’ is: “Incrementalisme kan alleen maar leiden tot willekeurige en 

onsamenhangende beslissingen” (van Vught, 1979, p.71).  

 

Bij de verdere bespreking van PPS en adaptieve planning (hoofdstukken 3 en 4) zal blijken 

hoe belangrijk de beslissers en de institutionele context zijn voor planningsprocessen. 

Technisch-rationele planning en systeemplanning hadden het nog over de almacht van de 

planner. De incrementele planningtheorie heeft als eerste het belang van beslissers en de 

afgeleide en relatieve rol van de planners aan de orde gesteld. PPS leert hiervan door bij de 

vormgeving van haar aanpak de institutionele context en positie van beslissers te betrekken. 

 

Etzioni tracht met zijn ‘Mixed scanning’ een brug te slaan tussen de technisch-rationele 

planning enerzijds en de incrementele planning anderzijds (Etzioni, 1968, p.282-290). Deze 

planningwijze maakt onderscheid in fundamentele beslissingen en deelbeslissingen. Op 

hoofdlijnen worden fundamentele beslissingen genomen op basis van exploratie van 

mogelijkheden en de doelen die men stelt. Deelbeslissingen worden dan incrementeel 

genomen binnen het kader van de gekozen fundamentele beslissing en richting.  
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Advocacy Planning / Pleitplanning 

Waardevrije planning, het ideaal van de technisch-rationele planning, bestaat volgens 

Davidoff, de grondlegger van Pleitplanning niet. Sterker nog, door geen rekening te houden 

met politieke en machtsaspecten creëert technisch-rationele planning ruimte voor verborgen 

machtspolitiek. Davidoff stelt dat planners open moeten zijn over de waarden die achter hun 

handelen en beslissingen steken. En dat ze dienen te werken voor die organisaties die deze 

waarden vertegenwoordigen. “Planners should be able to engage in the political process as 

advocates of the interests both of government and of such groups, organisations, or 

individuals who are concerned with proposing policies for the future development of the 

community” (Davidoff, 1965, p.332). 

 

Planners zijn in de ogen van de Advocacy Planning vertegenwoordigers van groepen die 

eigen plannen lanceren, naast het ‘officiële’ plan van de overheid. Ze hebben een relatieve 

positie. In die zin sluit deze benadering aan bij de stroming van het pluralisme, een stroming 

die uitgaat dat meerdere doelen en plannen naast elkaar kunnen bestaan en die met elkaar 

geconfronteerd worden en leiden tot een bepaalde uitkomst (zie paragraaf 2.2). Een totaal 

andere visie op planning dan de top-down benadering en hiërarchische positie van planners in 

de systeemplanning en technisch-rationale planning. “The result would be a competition of 

ideas” (Allmendinger, 2002, p.139). Voordelen zijn dat het publiek beter geïnformeerd wordt 

over alternatieve oplossingen en keuzes, dat een overheid moet concurreren met andere 

plannen om politieke steun te verkrijgen en dat diegenen die een plan niet zien zitten nu zelf 

met een alternatief plan moeten komen (Davidoff, 1965, p.332/333). Dit levert een tegenwicht 

op voor de klassieke opvatting over een scheiding tussen de planner en diegenen die planning 

ondergaan (Allmendinger, 2002, p.137). 

 

De bijdrage van de ‘Advocacy’ in planning is met name de aandacht die deze planningwijze 

geeft aan politiek, machtsbronnen van en machtsongelijkheid tussen diverse actoren als 

belangrijke factor in planningprocessen en de “advocatenrol” van de planners. Hij is een 

pleitbezorger. 

 

Belangrijke kritiek op deze benadering is dat het de illusie schept van invloed. 

 

Pleitplanning laat zien dat naast de overheid private partijen wel degelijk in staat zijn met 

eigen deskundigen zelf plannen te maken en hiermee invloed kunnen verwerven. In PPS zien 

we deze private partijen terug evenals de rol voor ‘planners’ binnen deze diverse private 

partijen die dan ook duidelijk vanuit het motief en belang van deze private partijen aan het 

werk zijn (er is in PPS dus meer dan alleen een rol voor de ‘overheidsplanner’ en ‘het 

algemeen belang’). 

 

Transactieve planning 

Friedmann introduceert transactieve planning in 1973 in zijn boek ‘Retracking America’. 

Planning is een veranderingsstrategie. Verandering die wel onder relatief stabiele 

organisatorische omstandigheden tot stand moet komen. Planning is niet synoniem met 

centrale sturing door een enkele organisatie en blijft niet beperkt tot beleidsvoorbereiding. Dit 

zijn twee belangrijke uitgangspunten van transactieve planning. Planning is een sociale 

praktijk die door een dialoog tussen wetenschap en techniek enerzijds en directe persoonlijke 

ervaring anderzijds ‘sociaal leren’ oplevert. “Social practice may thus be understood as a 

process that generates not only a tangible reality but also the means of acquiring new 

knowledge about it. Social practice is a process of generating social learning” (Friedmann en 

Abonyi, 1975, p.19/20). 
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Planning is een leerproces. Leren door kennis en actie, wederkerig leren (Friedmann, 1973, 

p.106). Van tevoren staan de uitkomsten niet vast. De planner is hierin een bemiddelaar in 

kennis, relaties en belangen (‘change agent’). Een verrassend actuele aanpak. 

 

De nadruk in deze planningwijze ligt op de relaties tussen analyse en actie, ‘learning by 

doing’ (van Vught, 1979, p.207). Het planningproces moet zo ingericht worden dat kennis en 

actie onderling verbonden kunnen worden. Van belang is dat institutionele relaties en 

condities gecreëerd worden die dialoog en face-to-face-relaties mogelijk maken (van Vught, 

1979, p.211). Face-to-face-relaties van diegenen die wetenschap en techniek inbrengen en 

diegene die praktijkkennis en actie, handelen en beslissingen inbrengen. Planners en hun 

‘cliënten’ worden dicht bij elkaar gebracht. Naarmate meer acties worden uitgevoerd zal het 

beleid zich steeds verder ontwikkelen.  

 

“Transactive planning changes knowledge into action through an unbroken sequence of 

interpersonal relationships. These interpersonal relationships are needed because there is a 

communication gap between the planner, who wants to change things, and the clients (which 

is the word Friedmann uses) who are affected by this change. This communication gap cannot 

be bridged by technical and rational instruments. Interpersonal dialogue and mutual learning 

are needed to bridge the gap. Both planners and clients must respect and be mindful of their 

limited abilities to control the flow of events, as learning cannot be imposed.” (De Graaf, 

2005, p.61). Beslissingsmacht en kennis moeten dichterbij elkaar gebracht worden, het zijn 

twee uit elkaar gedreven werelden geworden. 

 

Friedmann (1973, p.9) relativeert het belang en focus op plannen: “The exercise of planning 

thought is infinitely more important than a neatly published boek entitled: Six Year Plan”.  

Een eerste voorstel verandert dus in feite na steeds weer nieuwe rondes in de dialoog tussen 

kenniswerkers (onderzoekers, planners) en betrokkenen, tussen planner en cliënt, tussen 

communiceerbare en toetsbare kennis enerzijds en persoonlijke ervaring en gevoelens 

anderzijds. De kwaliteit van de actie wordt zodoende steeds beter, is de gedachte. Het 

(oorspronkelijke) voorstel is een start van het proces van actie en reactie, een eerste ‘bod’; het 

evolueert in de tijd. Het eerste plan/voorstel is daarbij niet zozeer gebaseerd op vooraf 

gegeven doelen maar op problemen die ondervonden worden en waarvoor oplossingen 

bedacht en uitgevoerd moeten worden. Doelen en middelen kunnen eigenlijk niet uit elkaar 

worden getrokken (Friedmann, 1973, p.63 en p.123). 

 

Bij transactieve planning staat het verbeteren van de praktische toepassing van 

wetenschappelijke en technische kennis voorop. Besluitvorming dient niet rationeler te zijn, 

acties moeten juist meer kwaliteit hebben. 

 

Het belang van transactieve planning ligt in de aandacht voor actie als onlosmakelijk 

onderdeel van planning, de hoofdrol voor ‘leren’ binnen de planning door dialoog, 

samenspraak tussen planners en participanten, gebruikers (De Graaf, 2005, p.61). De dialoog 

en de verwevenheid tussen doelen en middelen, tussen denken en doen, komt overigens ook 

uitgebreid terug als belangrijk aspect in PPS (hoofdstuk 4 en de casestudies). In PPS wordt 

getracht ‘denken en doen’ samen te brengen door bouwers (‘doeners’) en ontwerpers 

(‘denkers’) gezamenlijk het planningproces van ontwerp tot en met beheer en onderhoud te 

laten doorlopen. Bovendien is in PPS ook de dialoog van deze ‘planners’ met hun ‘cliënten’ 

(overheidspartijen, eindgebruikers en omgevingspartijen) van belang. PPS kan lessen leren 

van de theoretische denkbeelden van de transactieve planningwijze. 
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Interactieve planning 

Deze planningwijze is de inspiratiebron voor de in Nederland in de jaren negentig van de 

vorige eeuw in zwang geraakte zgn. open plan processen. Belanghebbenden en 

belangstellenden krijgen ruim de mogelijkheid mee te denken met de doelen en formulering 

van plannen. Communicatie is dus een belangrijk element in interactieve planning. Maar naast 

communicatie besteedt interactieve planning ook de nodige aandacht aan onderhandelingen 

en machtsbronnen en de verschillen in machtsbronnen tussen actoren (Woltjer, 2000, p.31-

34). 

 

Interactieve planning is vooral een reactie op de teleurstellende resultaten in de uitvoering van 

integrale plannen (technisch-rationeel vormgegeven), volgens vele wetenschappers als gevolg 

van de ontwikkeling naar een netwerksamenleving. In deze normatieve planningtheorie is de 

invloed van trends in de bestuurskunde zichtbaar. “Governments often try to deal with long-

term developments by way of national strategic plans, many of which contain an image of a 

desirable future and some notions on how to achieve it. Implementation studies however show 

that many national strategic plans are not highly effective (Pressman and Wildavsky 1973). 

National plans might lose even more meaning as the foreseen shift towards a network society 

continues (Castells 1996; Guehenno 1994; Kickert, Klijn & Koppejan 1997). In order to deal 

with the rise of network societies new methods to generate strategic governance capacity must 

be developed. Interdependency runs high in networks, and co-production is unavoidable. For 

this reason we will use an interactive approach” (Teisman, in Salet en Faludi, 2000, p.229). 

 

Interactieve planning past duidelijk in de pluralistische traditie, net als pleitplanning (zie 

hiervoor).  

 

Aan de hand van een definitie van Bekkers (1996) geeft De Graaf (2005, p.65-69) drie 

belangrijke elementen van interactieve planning: 

 

• Interactieve planning in een netwerk van wederzijds afhankelijke actoren. 

Iedere actor heeft de beschikking over machtsbronnen waarmee hij invloed kan 

uitoefenen. Actoren zijn afhankelijk van elkaar en veroordeeld tot elkaar omdat geen 

enkele actor volledige beslissingsmacht c.q. alle machtsbronnen heeft. 

Actoren komen in actie rond een probleem of beleidsveld, dit wordt arena genoemd. Deze 

arena is het geactiveerde deel van het netwerk (Teisman, 1998, p.19). Bronnen van macht 

zijn: autoriteit, geld, informatie, grond, steun/support, legitimiteit etc. 

 

Afstemming tussen en ontwikkeling van doelen is niet zozeer een intellectuele opgave 

maar is de uitkomst van een strijd en onderhandeling om beleid tussen wat Teisman lokale 

en centrale eenheden noemt (Teisman, 1998, p.30). Het gaat om het aanwenden van 

invloed (machtsuitoefening) (Woltjer, 2000, p.33). Dit is de kern van interactieve 

planning: “Beïnvloeding heeft een interactief karakter, omdat het een activiteit (de 

strategie) en een reactie op deze activiteit vereist” (Teisman, 1998, p.30/31). Ook 

uitvoerende actoren spelen in dit spel een belangrijke rol. 

 

• Collectieve concepten.  

Diverse opinies, probleemdefinities e.d. moeten op een lijn gebracht worden. Een 

gezamenlijke visie moet het resultaat zijn: een visie op de probleemdefinitie, mogelijke 

oplossingen en de rol van de diverse actoren. (De Graaf, 2005, p.67). Twee belangrijke 

voorwaarden voor succes zijn: de actoren dienen de mogelijkheid te krijgen hun invloed 
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aan te wenden en ideeën e.d. in te brengen; actoren moeten op een of andere manier iets 

van hun inbreng terugzien in het resultaat (De Graaf, 2005, p.67). 

 

• Gezamenlijke beleidsvorming, planvorming. 

Dit kan de vorm krijgen van het gezamenlijk de handen ineen slaan om een plan te maken 

tot het passief steunen van gezamenlijke beleidsvorming, bijvoorbeeld door het proces 

niet te frustreren en bepaalde macht niet te laten gelden. 

 

Interactieve planning wijst een scherpe scheiding tussen doelen en middelen in het 

planningproces af: “an interactive approach focuses on the question of how definitions of 

problems and their solutions can be joined together….Since new products must meet the 

complex and dynamic preferences of the future, it is no longer necessary to write down the 

precise definition of a problem before R&D activities begin.” (Teisman in Salet en Faludi, 

2000, p.236/237). 

 

Teisman schetst vervolgens een planningproces met twee parallelle stromen. Een stroom van 

activiteiten is gericht op besluitvorming waarin diverse organisaties, belangengroepen van 

bewoners, lobbyisten en politici voorkeuren formuleren en acties prioriteren. De andere 

stroom die tegelijk loopt omvat R&D activiteiten gericht op oplossingen voor problemen. Op 

cruciale momenten in de besluitvorming dienen de actoren van beide stromen bijeen gebracht 

te worden. Belangrijk in deze benadering en voor de interactieve benadering in het algemeen 

is de rol die burgers kunnen spelen. Burgers worden niet gezien als lastige opponenten maar 

als actoren die veel (lokale) kennis en ervaring kunnen inbrengen waardoor plannen aan 

kwaliteit en realisme winnen. Ook kunnen ze dan hun mening inbrengen, ze zullen een 

voorkeur moeten uitspreken omdat er meer alternatieven op tafel liggen (vergelijk dit met de 

ideeën rond pleitplanning).  

 

Pröpper (1998, p.292-301) heeft veel onderzoek gewijd aan deze participatie van 

belanghebbenden in een Nederlandse context. Hij heeft daartoe een participatieladder 

ontwikkeld die onderscheid maakt in non-interactieve stijlen van beleidsvorming (gesloten, 

open en consultatie) en interactieve stijlen (participatie, delegatie, co-operatie en faciliteren). 

Zijn werk is verwant met de internationaal befaamde ladder van Arnstein (o.a. in Healey, 

2006, p.26) die acht vormen van invloed van burgers onderscheidt: manipulatie, therapie, 

informeren, consulteren, ‘placation’, partnership, delegatie, burger ‘control’. Hiermee wordt 

de mate van participatie duidelijk en ‘de mate van (beoogde) invloed’. 

 

Teisman werkt de interactieve benadering nog verder uit in een interessant concept: 

‘Concurring Creative Competition’, creatieve concurrentie. Hierin worden door de tweede 

stroom concurrerende oplossingen bedacht waaruit de eerdergenoemde eerste stroom haar 

keuze kan maken, zoals hierboven al uiteengezet. Hier brengt hij het element van competitie 

in, binnen een kader van van tevoren bedachte spelregels: “In a network society in which 

nobody is in charge, the mixture of public regulations, regulatory institutions, competition and 

multilevel decision-making will have to be organized in an adequate way. It cannot be 

organized from a central position” (Teisman in Salet en Faludi, 2000, p.239). Hij stipt 

hiermee het belang van de institutionele context en het beïnvloeden van deze context aan. Ook 

is de uitwerking van Teisman interessant omdat hij naast de dominante aandacht voor de 

positie van burgers in deze planningwijze de marktpartijen en de kokers van het openbaar 

bestuur expliciet aan bod laat komen. “Interactie en openheid geldt niet alleen naar burgers” 

(Teisman, 1997, p.19). 
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Kritiek ontmoet de interactieve planning op zijn nadruk op de participatie van veel actoren, te 

eenzijdige nadruk op bewoners- en belangengroepen (te weinig aandacht voor marktpartijen 

en de verkokering binnen de overheid), kwaliteit en draagvlak waardoor het tijdsaspect en 

voortgang het onderspit zouden delven. Interactieve planning is, zo luidt de klacht, ‘polderen’. 

Qua inhoud kan het ‘negotiated nonsense’ opleveren mede door de nadruk op onderhandelen 

en rationalisaties. Andere kritiek stelt dat interactieve planning bestaande 

machtsverhoudingen in stand houdt, diegenen met de meeste macht krijgt zijn gelijk. Het 

problematiseert de maatschappelijke, politieke en economische structuren die deze 

machtsverschillen creëren niet, besteedt er geen aandacht aan (Forester, 1989, p.58, 59). 

 

Voor PPS is het van belang dat de basis van een aanpak met interactie tussen veelvormige 

publieke en private partijen (burgers en marktpartijen) ligt in de interactieve planningtheorie. 

In PPS is namelijk een hoofdrol bedacht voor deze interactie tussen vele private en publieke 

partijen. PPS kan van de interactieve planningwijze leren hoe om te gaan met 

machtsuitoefening in een context van wederzijdse afhankelijkheid, de relatieve positie van 

overheidsplanners en verschillende mogelijke wijzen van participatie van en beïnvloeding 

door burgers en belanghebbenden in planningprocessen.  

 

Communicatieve planning 

Net als in interactieve planning legt communicatieve planning de nadruk op interactie tussen 

actoren en participatiemogelijkheden. Het grote verschil is dat interactieve planning een 

perspectief hanteert van actoren met verschillende machtsbronnen, ongelijke verdeling van 

deze bronnen en onderhandelen, terwijl communicatieve planning de nadruk legt op het 

belang van argumenten en de uitwisseling ervan op een gelijkwaardige manier, zodat het 

argument telt en niet de macht van partijen de uitkomst bepaalt. Het belang van de 

communicatieve planningtheorie is zo groot dat ook wel wordt gesproken over de 

‘Communicative Turn’, een verandering in paradigma (Huxley, 2000, p. 333). 

 

In de literatuur over communicatieve planning wordt veel aandacht besteed aan de planner die 

dit ideaal van gelijkwaardigheid en argumentatie zou dienen na te streven. In feite is dit het 

democratisch ideaal achter de communicatieve planningstijl. Een belangrijke voorwaarde om 

tot een daadwerkelijk gezamenlijke begripsvorming en consensus op basis van 

gelijkwaardigheid te komen bestaat uit het creëren van een omgeving waarin dit mogelijk is. 

Forester (1989, p.144) hanteert de theorie van de Duitse filosoof Habermas als het gaat om 

een dergelijke omgeving: 

“Listening critically, we try to gauge the extent to which another speaks: 

1. comprehesibility, for we can presume neither clear statements nor obfuscation; 

2. sincerely, for we need to asses the speaker’s trustworthiness; 

3. legitimacy in the context at hand, so we can assess the propriety of the speaker’s claim 

and 

4. accurately, so we can assess the truth of what we hear. 

 

Mutual understanding depends on the satisfaction of these four criteria: comprehensibility, 

sincerity, legitimacy and accuracy or truth. Without comprehensibility in interaction we have 

no meaning but confusion. Without a measure of sincerity, we have manipulation or deceit 

rather than trust. When a speaker’s claims are illegitimately made, we have abuse rather than 

the exercise of authority. And when we cannot gauge the truth of what is claimed, we will be 

unable to tell the difference between reality and propaganda, fact and fantasy.” 

 

Communicatie die niet plaatsvindt in een dergelijke omgeving is “distorted”, verstoord. 
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Transparantie is belangrijk om achterliggende motieven en machtsaspecten te achterhalen 

teneinde verstoringen te overwinnen. 

 

Naast de rol van planner verandert ook de rol van het plan. Het plan wordt een 

communicatiemedium, een instrument om actoren bij elkaar te brengen in de noodzakelijke 

discussie en uitwisseling van argumenten (Blotevogel in Salet en Faludi, 2000, p.134). Het 

plan is aldus geen doel op zichzelf maar een middel. Het plan wordt uiteindelijk een 

gezamenlijke sociaal geconstrueerde werkelijkheid. 

 

In feite is de communicatieve planningstijl verwant aan de (technisch) rationele, en wordt ook 

wel communicatief-rationele planning genoemd. Dit komt omdat in de communicatieve 

benadering de ratio, rationele overwegingen boven macht en individuele belangen (moeten) 

gaan. Het verschil is dat in de technisch-rationele benadering de waarheid wordt gevonden in 

de van de natuurwetenschappen afgeleide kennisvorming terwijl in de communicatief-

rationele benadering iets als waarheid wordt bestempeld als redelijke burgers dat in vrijheid 

en met hun volle verstand aanvaarden. In plaats van een objectieve werkelijkheid (‘factual 

reality’) is er een ‘agreed reality’. Planningonderwerpen zijn geen vaste ‘werkelijkheden’ 

maar constructies van de diverse actoren die er bij betrokken zijn. Het gezamenlijk 

construeren van ‘de werkelijkheid’ is de uitdaging. 

 

Forester (1989, p.152) over het verschil tussen de technische en communicatieve insteek: 

“Once we recognize planning practice as communicative and argumentative, we can reassess 

several organizational problems that planners face. It becomes clear now that problems will 

be solved not solely by technical experts, but also by pooling expertise and non-professional 

contributions too; not just by formal procedure, but also by informal consultation and 

involvement; not predominantly by strict reliance on data bases, but also by careful use of 

trusted resources, contacts and friends; not mainly through formally rational management 

procedures, but through internal and external politics and the development of a working 

consensus; not by solving an engineering equitation, but by complementing technical 

performance with political sophistication, support-building, liaison work –all this, organizing- 

and, finally, intuition and luck.” 

 

Daar waar technisch-rationele planning zich richtte op de “hoe” vraag, zo wil communicatieve 

planning vooral bezig zijn met de “waarom en wat” vragen (de Roo, 2007, p.106). 

 

Healey (2006, p.282) benadrukt dat een belangrijk kenmerk van het communicatief-rationele 

planningproces is dat activiteiten parallel plaatsvinden, in plaats van volgtijdelijk zoals in het 

technisch-rationele proces. Ook zij geeft meer ruimte en hecht belang aan de “waarom” 

stappen in het planningproces. “But these activities are approached in a different way. They 

are undertaken interactively, often in parallel rather than sequentially. They deal explicitly in 

the everyday language of practical life, and recognise the multiple communicative tasks 

accomplished in social interaction. Technical language is treated as but one among many 

languages. As a result, the approach extends the reasoning process beyond instrumental 

rationality, to allow debate on moral and emotive dimensions. Technical analysis is replaced 

by a ‘feeling towards’ what meanings could be.” 

 

Overigens zijn de pleiters voor communicatieve planning niet scheutig in het voorschrijven 

van planningprocessen. Zij vinden dat ook alle betrokkenen samen het proces vorm zouden 

moeten gegeven. Dat vereist maatwerk, gezamenlijkheid en geen voorschreven recepten en 

procedures. 
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De communicatieve benadering krijgt als kritiek dat het te abstract, te radicaal en te 

idealistisch zou zijn. “Under what conditions does undistorted communication become 

possible? It becomes possible in the absence of domination, repression and ideology. These 

conditions generally do not exist in any interaction between state planners and the people they 

have dealings with; those who feel the effect of their policies” (Allmendinger, 2002, 

p.207/208). 

 

Flyvbjerg noemt de benadering naïef en dogmatisch omdat het machtsverschillen en 

machtsuitoefening lijkt te ontkennen. “In an empirical-scientific context, the question of 

communicative rationality versus rhetoric must therefore remain open for test…..both Marx 

and Habermas have no account of how to deal with human evil; both assume that the good in 

human beings will dominate. In effect, this assumption tends to turn both lines of thinking 

into dogma. It is also what makes them potentially dangerous.” (Flyvbjerg, 1998, p.274). 

 

De communicatieve planningtheorie leert lessen over gelijkwaardig communiceren en ook 

vertrouwenwekkend (‘niet-technisch’) communiceren. Tevens stipt het parallel schakelen van 

activiteiten aan. In PPS komen de verhoudingen en communicatie tussen de diverse actoren 

expliciet aan bod en is vertrouwen een veelvuldig gebruikt en belangrijk begrip (van Twist, 

2002, p.19). 

 

 

2.5 Eerste confrontaties van planningtheorie met ‘complexiteit’: de opkomst van de 

contingentiebenadering en netwerken 

 

De in het vorige hoofdstuk behandelde planningtheorieën zijn voorschrijvend, normatief van 

aard (Bryson en Delbecq, 1979, p.167). Een belangrijke stroming in de planningtheorie is de 

contingentiebenadering die er juist vanuit gaat dat in verschillende situaties verschillende 

planningstijlen kunnen of zelfs moeten bestaan. Dit houdt in dat factoren in de omgeving van 

het planningproces de wijze van planning bepalen of tenminste sterk beïnvloeden. Deze 

(planning)omgeving kan meer of minder ‘complex’ zijn. Complexiteit in deze 

contingentiebenadering houdt een statische (‘bevroren’) typering van de planningomgeving in 

als zijnde ‘ingewikkeld’. Bryson en Delbecq (1979, p.167-179) tonen in een panel-onderzoek 

onder 90 ervaren planners aan dat zij de planningstijl inderdaad aanpassen aan de (acht) 

voorgeschotelde planningsituaties. Met name de eerste fase van het planningproces 

(overeenstemming over de doelen en missie) werd ‘politieker’ op het moment dat vele actoren 

met verschillende opinies over doelen, oplossingen en budget van belang zijn voor het project 

of programma. Recent onderzoek onder planners bevestigt het belang van de inrichting van 

deze eerste fase naarmate projecten complexer (‘ingewikkelder’) zijn (Bosch-Rekveldt, 2011). 

De eerste confrontatie van planningtheorie met ‘complexiteit’ levert ons inzichten op hoe de 

planningtheorie hiermee omgaat, er beter van wil worden, én van waaruit de stap naar 

complexiteitstheoretische inzichten (als volgende stap en houvast voor planningtheorie) en de 

relatie met PPS wordt gezet (hoofdstukken 3 en 4). 

 

Diverse planningtheoretici hebben modellen ontwikkeld om de afhankelijkheid van 

planningstijlen van de planningomgeving te beschrijven. Hieronder beschrijf ik het speurwerk 

en de verschillende bijdragen en schema’s van deze theoretici: Christensen (1985), Forester 

(1989), de Graaf en Hoppe (1996), Rittel (1972), de Roo (1999, 2004 en 2007), Woltjer 

(2000). 
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Christensen (1985, p.63-73) ziet planningprocessen als contingent, ze zijn afhankelijk van 

condities verbonden met het planningprobleem of –onderwerp. De afhankelijkheid heeft twee 

dimensies: doelen en middelen, de laatste breed geformuleerd als ‘technologie’. Doelen zijn 

de gewenste uitkomst van een project of beleid, ‘de wat vraag’. Met technologie bedoelt ze de 

beschikbare kennis in brede zin over een planningprobleem, ‘de hoe vraag’. Op basis van 

deze constructie van de planningomgeving en de mate waarin onzekerheid over doelen en 

middelen domineert onderscheidt ze vier prototypes van de planningomgeving. Zie 

navolgende figuur uit het artikel van Christensen. 

 

 

 
 

Figuur 4 Prototypes Planningomgeving (Christensen, 1985) 

 

 

Door de planningomgeving te koppelen aan onzekerheden neemt in feite de (statische) 

complexiteit van de planningomgeving toe van A via B/C naar D. Er is dus sprake van 

eenvoudige (A), complexe (B en C) en ‘zeer’ complexe situaties, planningomgevingen (D). 

Uiteraard is dit een model van de werkelijkheid. Complexiteit als begrip is verbonden met de 

mate van onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de context, de planningomgeving. 

 

Ze koppelt vervolgens de verschillende typen planningomgevingen aan de verwachtte respons 

qua proces en strategie:  

• Programmering (bij planningomgeving A) gericht op voorspelbaarheid, efficiëntie en 

effectiviteit, gelijke behandeling 

• Experimenteren (bij planningomgeving B) gericht op innovatie, creativiteit, leren 

• Onderhandelen (bij planningomgeving C) gericht op het accommoderen van meerdere, 

tegenstrijdige voorkeuren en belangen 

• Chaos (bij planningomgeving D) gericht op het ontdekken of creëren van orde. 

 

Vervolgens legt Christensen een koppeling met de rol van de planner (en de planningwijze). 
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In situatie A is de planner een programmeur, regelgever, optimaliserend deskundige in een 

rationeel planningproces waar alternatieve beschikbare oplossingen worden gekoppeld aan het 

vastgestelde doel. Vergelijk de technisch-rationele planning, beschreven in paragraaf 2.4. 

 

In situatie B bieden twee opties een uitweg. De eerste gaat er vanuit dat mensen een beperkte 

capaciteit hebben om kennis te verwerven en wordt een respons voorgesteld die daarop 

aansluit, vergelijkbaar met de incrementele planning van Lindblom (zie hiervoor). 

De tweede optie vindt grondvesten in de wetenschappelijke traditie. Planning is een 

leerproces, kennis kan worden verkregen door systematisch onderzoek. De planner als 

onderzoeker en vernieuwer. Een vergelijking met de transactieve planningstijl dringt zich op. 

 

Situatie C, waar belangen botsen en planning een onderhandelingsproces is, kent ook twee 

benaderingen. De eerste is gericht op het (re)construeren van het speelveld waarop de 

onderhandelingen plaatsvinden. Dit kan door faciliteren, mediation, consensusbevordering 

maar ook door confrontatie door middel van pleitplanning. Uiteindelijk doel is meerdere 

belangen mee te laten doen in het planningproces en de onderhandelingen.  

“Such restructuring approaches meld the factors of power, type of interaction and breadth of 

participation into a single process for reducing uncertainty about the public goals” 

(Christensen, 1985, p.68). De tweede optie komt uit een pluralistische koker en houdt in dat 

resources worden gealloceerd over de tegenstrijdige doelen die vervolgens met elkaar de 

confrontatie aangaan.  

 

In situatie D regeert de chaos. Dan is een charismatische leider die vertrouwen bij het publiek 

wekt van groot belang. Verder gaat het hier ook om de juiste omschrijving van het probleem, 

een zoektocht die een uitweg kan bieden. Hier is het vinden van het probleem gelijk aan de 

definitie van het probleem. Het opnieuw formuleren van problemen kan hier helpen een 

nieuw licht op de zaak te laten schijnen. Zo kan men de strategie bewandelen om van 

planningomgeving D in B te geraken door het probleem zo te omschrijven dat alle belangen 

zich in deze definitie kunnen vinden. Het resultaat is dat de aandacht kan verschuiven naar het 

vinden van een technologie om het probleem op te lossen. Een andere strategie is het 

verschuiven van de omgeving D naar C door het probleem als conflict tussen twee of meer 

doelen te formuleren, waardoor een onderhandeling over dit keuzeprobleem ontstaat. De 

planner wordt in beide gevallen een probleembeschrijver.  

 

Interessant is de volgende constatering van Christensen: “The U.S. institutional context 

constrains policy development and choice in a way that creates the deceptive appearance of 

certainty on both means and ends” (Christensen, 1985, p.69). De institutionele condities in de 

VS drukken de planningwijzen die zich in planningomgeving B en C bevinden naar wat ze 

‘premature consensus’ en ‘premature programmering’ noemt, in de VS is er in de 

institutionele context geen enkele plaats voor onzekerheid. Dit levert weinig resultaat op. 

Christensen doet een aantal aanbevelingen voor de rol van planners in zulke gevallen. Deze 

komen neer op het tegenwicht bieden aan experts door discussies te verbreden, doelgroepen 

van planning daadwerkelijk te confronteren met de beleidsvoorstellen, niet met een fait 

accompli te komen maar met een werkhypothese etc. Kortom door onzekerheid niet te 

bagatelliseren maar te benoemen en onderdeel van het planningproces te maken. 

 

Ook Forester (1989, p.48, 52, 62) breekt een lans voor het kennen en typeren van de 

planningomgeving, de context, als belangrijke invloedsfactor voor de planningwijze. Door de 

mate van complexiteit van de planningomgeving te onderscheiden zullen planners beter in 

staat zijn een juiste, passende strategie te ontwikkelen. Er is sprake van een continuüm in 
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besluitvormingssituaties van de ideaaltypische situatie van ongebonden, pure rationaliteit tot 

geheel politiek bepaalde situaties. Op dit continuüm definieert Forester vijf situaties waarin 

rationaliteit minder of meer gebonden of beperkt is: 

• ongebonden rationaliteit 

• cognitieve grenzen 

• sociaal gedifferentieerde setting 

• pluralistische setting 

• politiek-economische setting. 

 

In feite situaties die op het ene uiterste van het continuüm gekenmerkt worden door kennis als 

dominante factor en situaties die volledig gedreven worden door machtspolitiek vanuit een 

politiek-economische structuur als dominante factor op het andere uiterste. De verschuivende 

rol die informatie speelt in deze situaties wordt door de analyse van Forester duidelijk. Zo is 

in de setting van ongebonden rationaliteit uiteraard sprake van perfecte kennis en informatie 

sec. In de pluralistische setting echter ge- en misbruiken belanghebbenden informatie 

waardoor niet meer bekend is wat feiten zijn (rationalisaties). Er is sprake van het 

achterhouden van informatie, het manipuleren van informatie en strategisch betwisten van 

informatie. In de politiek-economisch gestructureerde setting is informatie ideologisch 

gedefinieerd. Flyvbjerg herhalend (zie 2.3) domineert macht altijd de informatieaspecten in 

beleid en planning. Informatie wordt onderdeel van de onderhandeling en het machtsspel en is 

geen van buiten aangereikte onafhankelijke kennis meer, tevens is niet meer zichtbaar wat feit 

en wat mening is. 

 

Aan de verschillende settings koppelt Forester verschillende passende praktische strategieën, 

planningwijzen. Zie onderstaande tabel (Forester, 1989, p.53). 
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Tabel 2 Planningomgeving en planningwijzen (bron: Forester, 1989, p.53) 

 

 
In de situatie van ongebonden rationaliteit is optimalisatie de passende strategie. Een 

(technisch) rationele planning dus.  

 

Simon introduceerde het begrip gebonden rationaliteit, ‘bounded rationality’, die leidt tot een 

strategie die, bij cognitieve grenzen, gericht is op het vinden van bevredigende in plaats van 

optimale oplossingen (Forester, 1989, p.50). 

 

In een sociaal gedifferentieerde setting wordt duidelijk dat niet alleen cognitieve limieten 

bestaan in een planningsituatie maar ook meer actoren met verschillende rollen. Zij kijken 

allemaal anders tegen het planningprobleem aan. Ook is informatie verspreid aanwezig en van 

wisselende kwaliteit. De strategie dient gericht te zijn op het leggen van relaties met actoren 

om op deze wijze de noodzakelijke informatie te verkrijgen. Omdat in deze strategie macht en 

conflict nog niet expliciet geïntroduceerd worden en een coöperatieve houding wordt 

verondersteld ligt de nadruk nog op de inhoud, op informatie en kennis. Wellicht mag ik een 

relatie leggen met gezamenlijk leren zoals gepropageerd in de transactieve planningtheorie? 

 

In de volgende stap in (statische) complexiteit (Forester noemt expliciet het begrip 

complexiteit) worden verschillende belangen, doelen en macht van de diverse actoren 
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ingebracht. In de bijbehorende strategie gaat het om onderhandelen, conflicthantering, stapje 

voor stapje verder komen. Forester zelf maakt een vergelijk met de incrementele planning van 

Lindblom (Forester, 1989, p.58). Ook past hier m.i. het onderhandelen als duidelijk kenmerk 

van een interactieve planningstijl bij.  

 

Maar deze volgens Forester (Forester, 1989, p.62) pluralistische benaderingswijzen helpen 

niet in een situatie die gekenmerkt wordt door structurele machtsongelijkheid. In deze situatie 

worden de diverse actoren structureel en systematisch bronnen van invloed, tijd en kennis 

onthouden en kunnen andere actoren deze bronnen schier onuitputtelijk aanboren. De 

incrementele of interactieve strategie toepassen gaat dan ten koste van sociale 

rechtvaardigheid. Hier is een actieve interventie nodig die deze politiek-economische 

structuur beïnvloedt of zelfs verandert. Ik denk dat de pleitplanning tot een dergelijke 

strategie behoort, waarbij belanghebbenden ondersteuning krijgen op het gebied van kennis 

en menskracht, waardoor ze een belangrijkere positie in de onderhandelingen en 

argumentaties kunnen krijgen. Ook communicatieve planning kan een oplossingsstrategie 

zijn, mits er voldoende aandacht is voor de structurele verschillen in machtsbronnen, een 

aspect wat al snel vergeten zou kunnen worden in deze planningstijl (zie 2.4). Forester is een 

representant van de ‘communicatieve planning’ maar wel een representant die oog heeft voor 

machtsverschillen. Hij stelt dan ook dat de houding van de planner belangrijk is, dat deze 

goed en kritisch moet luisteren naar de verhalen die verteld worden in een planningssituatie, 

door de diverse stakeholders. Op deze wijze en door doorvragen krijgt de planner in de gaten 

welke machtsverhoudingen ter plekke bestaan en welke acties gericht op de structuur (die 

machtsongelijkheid produceert) mogelijk zijn (Schoenwandt, 2008, p.12). 

 

In Nederland hebben de Graaf en Hoppe, de Roo en Woltjer het nodige werk verricht op het 

gebied van de relatie planningomgeving en planningstijl. Deze bijdragen bespreek ik 

hieronder. 

 

De Graaf en Hoppe (1996, p.47, 48) onderscheiden vier typen van beleidsproblemen. De 

matrix die de basis is van deze typologie lijkt op die van Christensen.  
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Tabel 3 Typen beleidsproblemen (Bron: De Graaf en Hoppe (1996, p.47, 48)) 

 

 

Ook de Graaf en Hoppe maken onderscheid in twee aan een probleem verbonden aspecten: 

doelen (maatstaven) en middelen (kennis). Over maatstaven kan meer of minder consensus 

bestaan. Over kennis meer of minder zekerheid. Afhankelijk daarvan kan een typering van het 

(beleid/planningprobleem of -onderwerp) gegeven worden: getemde problemen, (on)tembare 

wetenschappelijke problemen, (on)tembare ethische problemen, ongetemde politieke 

problemen. 

 

Deze problemen kunnen we volgens de Graaf en Hoppe (1996, p.59) te lijf gaan met enkele 

beschikbare rationaliteiten, ontleend aan Weber, Mannheim, Lindblom en Wildavsky: 

• Functionele rationaliteit: bij een gegeven doel worden de beste (optimale) middelen 

gekozen. 

• Substantiële rationaliteit: ook doel en normatieve maatstaven vormen onderwerp van 

discussie. 

• Analytische rationaliteit: problemen oplossen met het intellect. 

• Interactieve of procedurele rationaliteit: problemen oplossen door communicatie en 

procedures. 

 

Getemde problemen kunnen het beste opgelost worden met functionele, analytische 

rationaliteit. Ik verbind dit met technisch-rationele planning. (On)tembare wetenschappelijke 

problemen worden ook opgelost met functionele en analytische rationaliteit aangevuld (bij 

grote onzekerheden) met procedurele rationaliteit (bijvoorbeeld risicomanagement). Ik leg 

vooral een verband met incrementele planning, systeemplanning en transactieve planning. 

(On)tembare ethische problemen lossen we op met substantiële rationaliteit aangevuld met 

analytische en/of procedurele rationaliteit. Hier ligt een relatie met pleitplanning en 

interactieve planning. Ongetemde, politieke problemen (zogenaamde “wicked problems”) 

pakken we aan met substantiële en procedurele rationaliteit. Om te kijken of het probleem 

toch tembaar is wordt ook functionele en analytische rationaliteit ingezet. Hier ligt een relatie 

met interactieve en communicatieve planning. In deze situatie hechten de Graaf en Hoppe 

veel waarde aan het (her)formuleren en omschrijven van het probleem, vergelijk de aanpak 

van Christensen. Het vinden van oplossingen is afhankelijk van het formuleren van het 

‘juiste’ probleem. Het beleidsprobleem dient zo geformuleerd te worden dat werkbare 

oplossingen gevonden kunnen worden. Dat is overigens tijdelijk, in elke fase van het 
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planningproces wordt het probleem ge(her)formuleerd. Dat is van belang omdat elke 

probleemomschrijving een oplossingsrichting in zich bergt waar actoren belang bij hebben (de 

Graaf en Hoppe, 1996, p.371-372). 

 

De term ‘wicked problems’ duikt als eerste op in een artikel van de planoloog Rittel (Rittel, 

1972). Hij motiveert dat de technisch-rationele planning (‘Systems Analyses of the First 

Generation’) niet geschikt is voor ‘wicked problems’: “…you cannot be rational in planning: 

the more you try, the less it helps” (Rittel, 1972, p.395). Doelen en middelen kunnen bij 

planningproblemen onmogelijk los van elkaar gezien worden. Op basis van deze bevindingen 

komt hij tot een ‘Systems Approach of the Second Generation’, een planningwijze waarbij 

belanghebbenden direct worden betrokken, het politieke karakter van planning wordt erkend, 

argumentatie belangrijk is, plannen een ‘avontuur’ zijn waar je beter met meer betrokkenen de 

risico’s in deelt e.d. 

 

De Roo start zijn model van planninggericht handelen en planningomgeving (contingentie) 

met het verband tussen planningvraagstukken en doelmatigheid / doeltreffendheid (de Roo, 

2004, p.24; de Roo, 1999, 146 en 147). Het gaat daarbij enerzijds om het doelbereik (dat de 

Roo koppelt aan doelgericht handelen in de planning; effectiviteitvraagstukken) en anderzijds 

om het relatiebereik dat hij in verband brengt met het institutiegerichte handelen in de 

planning (efficiëntievraagstukken). Doelbereik en relatiebereik bepalen de contingentie en 

ook de mate van complexiteit verbonden aan het planningvraagstuk (zie hierna). 

 

Bij het doelbereik gaat het om een continuüm van planningvraagstukken met een enkelvoudig 

en vaststaand doel tot en met vraagstukken met meervoudig samengestelde en afhankelijke 

doelen. Bij het relatiebereik is er sprake van een continuüm van weinig tot heel veel 

betrokken actoren bij het betreffende planningvraagstuk. Bij relatiebereik legt de Roo een 

expliciete relatie met ‘macht’ als hij een parallel trekt met de indeling van planningstijlen van 

Friedmann op basis van het belangrijkste criterium in de ogen van Friedmann (‘distribution of 

power in society’) in zijn werk over transactieve planning: “Binnen de constellatie van de 

onderscheiden handelingsperspectieven op planning is ‘power’ een thema dat nog het best te 

plaatsen is binnen het institutiegerichte perspectief in planning, en dat van daaruit doorwerkt 

in het beslissingsgerichte en het doelgerichte perspectief” (de Roo, 1999, p.147). 

 

De beslissingsgerichte diagonaal representeert ‘het hoe’, de wijze van beslissen, 

beleidskeuzes. Deze is afhankelijk van de (statische) complexiteit van het vraagstuk 

uitgedrukt in het aantal actoren met verschillende belangen (relatiebereik) en de inhoudelijke 

problematiek uitgedrukt in nagestreefde enkelvoudigheid/meervoudigheid en vaststaandheid 

c.q. afhankelijkheid van doelen (doelbereik). Belangrijk hier is echter dat “de mate van 

complexiteit in de eerste plaats een keuze van de beleidsmaker [is]. Deze zal zich bij die 

keuze laten leiden door de mate waarin de contextuele situatie van een vraagstuk er toe doet”. 

De contextuele situatie omschrijft de Roo als vele interveniërende actoren vanuit de context 

van beleid (iedereen wil meedoen) die vele onzekerheden oproepen (de Roo, 2004. p.27 en 

28). 

 

Dit alles presenteert de Roo in bijgaande verduidelijkende figuren (de Roo, 2004, p.23, 28). 
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Figuur 5 Raamwerk voor planninggericht handelen (bron: de Roo, 2004, p.23) 

 

 

 
 

Figuur 6 Complexiteit van vraagstukken, binnen het raamwerk voor planninggericht handelen 

(bron: de Roo, 2004, p.28) 
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Planningstrategieën (synoniem aan de door mij in dit onderzoek gehanteerde begrippen 

planningstijl en planningwijze) worden afgeleid van de mate van complexiteit van het 

vraagstuk (de Roo, 1999, p.149 en 150). Ook hier dus planningstijlen die elkaar niet 

uitsluiten. Afhankelijk van (de complexiteit van) de situatie, de planningomgeving, is een 

andere planningstijl nodig. 

 

Deze benadering vertaalt de Roo in een nieuwe figuur en tabel, met bovenstaande figuren als 

basis (de Roo, 2004, p.26 en de Roo. 1999, p.148). 

 

 

 

 
 

Figuur 7 Theoretische concepten binnen het raamwerk van planninggericht handelen (bron: de 

Roo, 2004, p.26) 
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Tabel 4 Typologie ten behoeve van planninggericht handelen (bron: de Roo, 1999, p. 148) 

 

 
Interessant in het werk van de Roo is het expliciete motief dat hij formuleert waarom de 

planningstrategie afgestemd zou moeten zijn op de (mate van) complexiteit (van de 

planningomgeving) (de Roo, 2004, p.25). Hiermee raakt hij de vragen rond de definitie van 

effectiviteit van planning. Naarmate de planningstrategie afwijkt van de diagonaal (in zijn 

figuren, zie hiervoor) zal deze minder optimaal zijn, dat wil zeggen minder doeltreffend en 

doelmatig. Doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) zijn dus de vruchten 

die men plukt indien planningstijl afgestemd is op de planningomgeving. In zijn proefschrift 

laat hij hiervan een voorbeeld zien aan de hand van het Integrale Milieu Zoneringbeleid 

(IMZ) (de Roo, 1999, p.279 en 280). De plaats van het beleid op de beslissingsgerichte lijn 

(een uniform landelijk beleid gebaseerd op harde milieunormen voor geluid, stank, externe 

veiligheid) past niet bij de inhoudelijke problematiek van vele IMZ projecten. Deze projecten 

bevinden zich in gebieden in een stad en kennen een problematiek die een milieucomponent 

heeft, maar net zo goed een ruimtelijke en sociale component. Verder zijn in een lokale 

situatie altijd vele actoren met invloed betrokken. De beleidspositie op de beslissingsgerichte 

lijn gaat uit van een eenvoudige planningomgeving terwijl er sprake is van een complexe 

situatie (wat betreft doelbereik en relatiebereik). De gevolgen: ineffectiviteit en inefficiëntie. 

Zo zullen gehele gebieden geen ruimtelijke functie meer kunnen uitoefenen als gevolg van het 

strikt hanteren van milieunormen uit het IMZ beleid. Of alleen tegen zeer hoge kosten voor 

het bedrijfsleven en overheden ter plaatse, die niet in verhouding staan tot het op te lossen 

probleem. Dat het IMZ beleid hier niet toegepast zal worden is evident. 

 

Woltjer grijpt in zijn typering van de planningomgeving terug op de proces-product 

dichotomie in planning (Woltjer, 2000, p.138). Hij komt op basis van het bestuderen van 

literatuur van diverse auteurs (waaronder Christensen, maar ook Hisschemoeller & Hoppe en 

Douglas & Wildavsky) en diverse planningcases in Nederland tot de volgende inzichten die 

hij samenvat in de volgende tabel (Woltjer, 2000, p.152 en p.239): 
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Tabel 5 Planningomgeving en consenusplanning (bron: Woltjer, 2000, p.152) 

 

 
Onder proces verstaat Woltjer doelen, waarden en standaarden van de diverse betrokkenen. 

Onder product verstaat hij inhoudelijke opvattingen en verklaringen over bijvoorbeeld 

verkeerscongestie (Woltjer, 2000, p.138). De corporatistische inslag van Nederland komt 

terug in de opvatting van Woltjer dat als het gaat om conflicten over doelstellingen alleen 

overheidspartijen betrokken zijn in het ‘will-shaping process’ (Woltjer, 2000, p.238). 

 

Belangrijk punt uit de opvattingen van Woltjer is dat volgens hem planningissues een 

‘carrière’ maken tussen de verschillende kwadranten van de tabel. Zo kan bij ‘wicked 

problems’ overeenstemming gevonden worden over waarden en doelen, waardoor daarna een 

proces kan starten over mogelijke maatregelen en oplossingen. Uiteindelijk kan technische 

planning ingezet worden omdat er via wat Woltjer ‘Consensus Planning ‘ noemt 

overeenstemming is over doelen en in te zetten oplossingen als onderhandelingsresultaat.  

 

Rode draad door alle bijdragen aan het typeren en classificeren van de complexe 

planningomgeving vormt het onderscheid doelen en verbonden actoren enerzijds en 

beschikbare kennismiddelen anderzijds. Oftewel ‘willen’ en ‘weten’. De planningomgeving 

wordt complexer naarmate het aantal actoren met verschillende doelen en de onzekerheid 

omtrent inhoudelijke kennis van het aan te pakken planningprobleem c.q. planningonderwerp 

toenemen. Tekortschietende inhoudelijke kennis kan ontstaan doordat de scope van het aan te 

pakken planningprobleem breed is of verbreed wordt. Door deze scopeverbreding kunnen ook 

het aantal betrokken actoren met diverse doelen toenemen. Scopeverbreding kan natuurlijk 

ook ontstaan doordat diverse actoren die zich belanghebbende voelen bij een planningissue 

zich melden en roeren. 

 

Bovenstaande maakt duidelijk dat de behandelde wetenschappelijke bijdragen allen een 

belangrijke rol toedichten aan actoren, de hoeveelheid actoren alsmede hun diversiteit wat 

betreft doelstellingen en de wijze waarop ze interacteren, dat wil zeggen communiceren om al 

dan niet tot gezamenlijke wilsvorming en informatie-uitwisseling en kennisvermeerdering te 

komen. De wijze waarop actoren zich organiseren rond een planningissue is van groot belang. 

Dit wordt ook wel de arena genoemd: het rond een bepaald planningissue of initiatief 

geactiveerde deel van het uit langdurige(r) relatiepatronen bestaande netwerk (Teisman, 1998, 

p.52). 
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Het begrip netwerk is net als de contingentiebenadering in de planning een stap naar een 

planningtheorie gebaseerd op complexiteitswetenschappelijke inzichten. Netwerk is immers 

een belangrijk begrip in de complexiteitswetenschap. 

 

Introductie van het begrip netwerk in de planningtheorie vindt echter in eerste instantie plaats, 

via de contingentiebenadering, vanuit de organisatiekunde en de inter-organisatietheorie. “Het 

centrale begrip van de inter-organisatietheorie is het begrip netwerk. Organisaties zitten in een 

netwerk”… “Deze zienswijze is in eerste aanleg ingegeven door de constatering dat het 

maatschappelijke verkeer in toenemende mate beheerst wordt door organisaties. Tot de 

omgeving van grote organisaties behoren eerst en vooral andere grote organisaties. 

Vervolgens ontstonden twijfels over de zin van analyses, waarin organisaties als afzonderlijke 

systemen onderzocht worden. De inter-organisatietheorie streeft ernaar organisaties niet op 

zich, maar in hun onderlinge betrekkingen te bestuderen” (Rosenthal e.a., 1984, p.157).  

 

Overigens is het begrip organisatie relatief. Het kan gaan om een afdeling, een bedrijf, een 

team binnen een afdeling, een functie binnen een bedrijf. De onderzoeker dient zijn 

afbakening hieromtrent wel duidelijk te maken. Dit brengt tevens met zich mee dat 

(bijvoorbeeld) een groep onderdeel is van een formeel netwerk, namelijk de formele 

organisatie waartoe de groep behoort, maar ook onderdeel is van een veel groter informeel 

netwerk, bijvoorbeeld de relaties die de groep heeft met soortgelijke groepen van andere 

bedrijven of overheden, of de relaties die de groep heeft met consumenten- of 

bewonersgroepen, kennisinstituten of politieke partijen buiten haar eigen organisatiedomein.  

Het concept netwerk is van relatief recente datum. De Bruijn en ten Heuvelhof (2007, p.6-9) 

noemen vier belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die aan de opkomst van dit concept 

ten grondslag liggen: 

• Toenemende professionalisering en de opkomst van kenniswerkers. Hoe meer expertise 

hoe minder mogelijkheden om van bovenaf aan te sturen. 

• Globalisering. Het overstijgen van naties en nationaliteiten betekent per definitie het 

treden buiten hiërarchische verhoudingen. 

• Verschuiving van de grenzen tussen de publieke en private sector. Deze ontwikkeling is 

van bijzondere betekenis voor dit onderzoek. Beide sectoren raken sterk vervlochten. Daar 

waar de overheid in het verleden verantwoordelijk was voor een taak voerde ze hem zelf 

ook meestal uit. Tegenwoordig wordt vaker uitbesteed aan private bedrijven die ook nog 

onderling concurreren en een relatie onderhouden met toezichthouders. Er ontstaat een 

netwerk. 

• Opkomst van informatietechnologie. Grenzen vervagen door ict, overal en altijd is 

toegang tot informatie mogelijk. Dit bevordert uiteraard het werken in netwerken. 

 

Belangrijk kenmerk van een netwerk is dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Deze 

afhankelijkheden zorgen ervoor dat de actoren onderlinge betrekkingen (in het netwerk) 

onderhouden, men heeft elkaar op een of andere wijze nodig. “Bij de analyse van 

interorganisatorische netwerken overheerst een pluralistisch perspectief op de invloed en 

macht van de organisaties. Men kan dit reeds ten dele afleiden uit de beschrijving van de 

onderlinge afhankelijkheid: elke organisatie heeft haar sterke en zwakke punten; geen 

organisatie is allesoverheersend; geen organisatie staat volkomen machteloos” (Rosenthal 

e.a., 1984, p.158). Doordat in onze wereld organisaties, actoren, steeds meer betrokken raken 

op elkaar neemt de relevantie van de complexiteitstheorie voor (maatschappelijke) 

sturingsvraagstukken toe. 
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In de literatuur (bijvoorbeeld De Bruijn en ten Heuvelhof, 2007, p.18) wordt het 

netwerkperspectief vaak tegenover het hiërarchische model geplaatst. In de hiërarchie lijkt 

geen sprake van wederzijdse afhankelijkheid maar van eenzijdige command and control. De 

Bruijn en ten Heuvelhof (2007, p.11) vragen zich af: “Maar is deze tegenstelling wel zo 

scherp?” 

 

Naar mijn mening dient een ruimer begrip gehanteerd te worden van “netwerk”. Het is 

immers niet zo dat de machtsverhoudingen of beïnvloedingsmogelijkheden gelijk over de 

actoren verspreid zijn. Er is altijd sprake van verschillen, een scheve distributie van 

machtsbronnen. De vraag is hoeveel, en dat verschilt van geval tot geval, van planningsituatie 

tot planningsituatie. Ook in een hiërarchie is wel degelijk sprake van bepaalde onderlinge 

afhankelijkheden. Ondergeschikten ruilen hun arbeid en kennis in ten behoeve van salaris. De 

leiders ontvangen de noodzakelijke benodigde kennis en arbeid. Ik zie een netwerk aldus als 

een aantal onderling geschakelde actoren waarbinnen een bepaalde distributie van machts- en 

hulpbronnen zorgt voor onderlinge wederzijdse afhankelijkheden.  

De dissertatie van Teisman kan hier hulp bieden. Hij onderscheidt de volgende perspectieven, 

in feite punten op een glijdende schaal (Teisman, 1998, p.18): 

• Het netwerk kan een meer unicentrische vorm aannemen (eenheden, actoren zijn 

hiërarchisch geordend; het perspectief van het algemeen belang). 

• Het netwerk kan een meer multicentrische vorm aannemen (eenheden, actoren zijn 

volledig in competitie met elkaar; ‘het vrije markt perspectief’ van eigen belang dat als 

vanzelf tot een optimum leidt). 

• Het netwerk kan een meer pluricentrische vorm aannemen (eenheden, actoren zijn 

wederzijds afhankelijk en (onder)handelen bewust met elkaar teneinde een beleid te 

voeren; het perspectief van het gemeenschappelijk belang). 

 
De Bruijn en ten Heuvelhof stellen in hun analyse van netwerken (2007, p.46 e.v) in 

navolging van de bovengenoemde wetenschappers van de contingentieschool dat naarmate 

een netwerk van hiërarchie (unicentrisch) opschuift naar pluri/multicentrisch er in 

toenemende mate sprake zal zijn van een ontwikkeling van een projectmatige benadering van 

problemen en issues naar een procesmatige stijl.  

 

In een netwerk gaat het om de verdeling en integratie van macht (als potentiële invloed). Maar 

er is meer. Uit de wetenschappelijke bijdragen over planningomgeving maak ik op dat het ook 

gaat om doelen en kennis. Aspecten die we ook al tegenkwamen in de contingentiebenadering 

die ik hiervoor behandelde. 

 

Volgens Bressers is het vooral belangrijk finale krachten (strevingen naar doelbereiking) te 

ontdekken en daardoor maatschappelijke processen begrijpelijk te maken. Dit legt de nadruk 

op de bij het proces betrokken actoren (Eyck en Verhees, 1989, p.15). Het analysekader dat 

Bressers vervolgens aanbiedt gaat uit van de kenmerken van actoren. Hij stelt het resultaat 

van een proces met een actor afhankelijk van drie groepen kenmerken van die ene actor: 

• Kenmerken betreffende de mate waarin de actor zelf iets wil; de doeleinden van de actor. 

• Kenmerken betreffende de mate waarin de actor weet hoe en wat te doen; de informatie en 

kennis van de actor. 

• Kenmerken betreffende de mate waarin de actor iets kan doordat deze over de benodigde 

hulpbronnen beschikt; de macht van de actor (Bressers, 1983, p.190). 
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Bressers breidt dit kader vervolgens uit door van meer actoren uit te gaan. De consequentie 

hiervan is dat de verdeling en integratie van de kenmerken mee gaan tellen. Bij verdeling gaat 

het om eventueel verschillende doeleinden, informatie en macht. Integratie gaat over de wijze 

waarop de verdeelde kenmerken in de interacties in het planningproces met elkaar worden 

verzoend of geïntegreerd. Verder onstaat een situatie waarbij iedere actor zijn eigen plan (met 

doelen, informatie en middelen) inbrengt. 

 

Teisman verduidelijkt de consequentie van dit denken in netwerken voor planning. 

De betekenis van deze benadering is dat coördinatie en afstemming niet zozeer in een plan tot 

stand zal komen maar dat afstemming tussen actoren in een netwerk ontstaat door een ‘strijd 

tussen plannen’. “De plannen van de diverse partijen moeten worden gekoppeld. Dat vereist 

heroverweging, aanpassing en vernieuwing van deze plannen.” (Teisman, 1998, p.32 en 33). 

“Plannen zijn vooral bronnen van inspiratie”. “Het zijn geen implementatieschema’s”. 

(Teisman, 1998, p.36). Deze visie sluit aan bij zijn rondenmodel van planning. Planning 

voltrekt zich door de dynamiek in netwerken niet in seriele fasen maar in ronden waarbinnen 

planvorming en actie gecombineerd plaatsvinden. In de diverse besluitvormingsrondes vindt 

confrontatie tussen de diverse plannen plaats, worden ze bijgesteld en volgt een voorlopig 

besluit of pakket van voorlopige besluiten. Dit voorlopige besluit is vervolgens weer 

onderwerp van onderhandeling en discussie in de volgende ronde. “In het beleidsnetwerk 

proberen actoren met (een spervuur aan) plannen een concrete ingreep in de maatschappij tot 

stand te brengen. Plannen zijn geen eind-, maar een begin- of tussenstation voor complexe 

beleidsontwikkeling” (Teisman, 1998, p.30). Ook hier moet ‘complexiteit’ opgevat worden 

als statische complexiteit. De Nederlandse bestuurskunde, met name de vakgroepen 

verbonden aan Rotterdamse Erasmus Universiteit en de Delftse Technische Universiteit, heeft 

theorieën over de interorganisatorische netwerken sterk doorontwikkeld de afgelopen tien 

jaren.  

 

 

2.6 Opmaat naar hoofdstuk 3: nieuwste ontwikkelingen in de 21
e
 eeuw; planning en 

complexiteitstheorie 

 

De beschrijving van de diverse planningtheorieën is onvermijdelijk grotendeels een tocht door 

het verleden. Nieuwe ontwikkelingen in de planningtheorie tekenen zich af maar zijn nog niet 

tot volle wasdom gekomen.  

 

Allmendinger (2002, p.219 e.v.) onderscheidt drie scenario’s voor de toekomst. Twee 

scenario’s wil ik hier behandelen. Het derde scenario betreft een combinatie tussen deze twee 

scenario’s, dat ik hier onbesproken laat. 

 

In een eerste scenario schetst Allmendinger de verdere ontwikkeling van de communicatieve 

planningtheorie. De belangrijkste opgave hier is de kritiek op haar “naïeve” opvattingen aan 

te pakken. Healey (2006, p.326) ziet in dit verband mogelijkheden in ‘sociological 

institutionalism’ waarbij de nadruk ligt op de visie dat belangen niet vastliggen vooraf aan het 

betreden van de beleidsarena. Actoren maken deel uit van verschillende diverse sociale 

netwerken met diverse en verschillende achtergronden en omgevingen. En daardoor kunnen 

ze in hun belangen- en ideeënstrijd (waar inderdaad macht en machtsverschillen een rol 

spelen) leren van elkaar. Healey legt daarbij sterk de nadruk op de ‘agency’ die de structuur 

beïnvloedt of zelfs verandert, daarbij gebruik makend van de theorie van Giddens over 

‘agency’ en structuur die elkaar wederzijds beïnvloeden. Dat is logisch in haar poging de 

machtsverschillen die de institutionele structuur als het ware veroorzaakt (zie de case Aalborg 
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van Flyvbjerg zoals hiervoor beschreven) geen sta-in-de-weg te laten zijn voor de kracht van 

de argumentatie en “undistorted” communicatie tussen actoren die op gelijkwaardige basis 

met elkaar interacteren; de kern van de communicatieve theorie. “The creative learning 

generated in governance episodes –for example, an urban regeneration partnership, ……may 

filter into ‘mainstream’ governance processes” (Healey, 2006, p.327). In deze benadering 

richt de planning in de 21
e
 eeuw zich niet sec op het planningproces zelf maar op het grijpen 

van kansen en creëren van voorbeelden die zo leerzaam zijn voor actoren dat de 

planningomgeving, de institutionele structuur, langzaam maar zeker verandert in de juiste 

richting.  

 

Het tweede scenario houdt de verdere ontwikkeling van postmoderne vormen van 

planning(theorie) in. Postmodernisme wordt gedomineerd door individualisme en individuele 

expressie, consumptie. Extreem geredeneerd past planning als collectieve actie niet in het 

wereldbeeld van dit postmodernisme. Postmoderne inzichten kunnen toch interessant en 

leerzaam zijn voor planning. Allemendinger baseert zijn denkbeelden over een toekomstige 

postmoderne planning ondermeer op massamedia, informatiesystemen en technologie als 

nieuwe ‘beïnvloedingsinstrumenten’ in onze maatschappij (Allmendinger, 2002, p.221). 

 

Postmoderne planning betekent volgens hem een “fluïde” planning waarin alle processen en 

procedures geen echt inhoudelijk einde kennen. Het begrip ‘plan’ bestaat niet meer. Alleen 

nog een tijdelijke ‘deal’ tussen belangen. Ook de planningprocessen zelf veranderen en 

kunnen veranderen door de afspraken hierover aan te passen in de tijd.  

 

Ook de Roo (presentatie voor Aesop’s Thematic Group on Complexity and Planning, 6th 

meeting, 2006) ziet planning in de toekomst “fluïde” worden. De kern van toekomstige 

planning en planningtheorie is in zijn opvatting het begrip Complexiteit zoals dat gehanteerd 

wordt in de cybernetica. Planning is ook zelf onderdeel van een systeem, een systeem dat 

gekenmerkt wordt door een bepaalde mate van complexiteit. Dit systeem evolueert door 

groeiende complexiteit van orde naar chaos. Op de grens van orde en chaos ontstaan 

zogenaamde complexe (adaptieve) systemen. Deze complexe systemen kunnen in de tijd zich 

niet-liniair (niet te extrapoleren vanuit de ontwikkelingstrend van het verleden) ontwikkelen 

en daardoor balanceren tussen en profiteren van de voordelen van stabiliteit (orde) enerzijds 

en veranderingscapaciteit anderzijds.  

 

De Roo maakt duidelijk dat de bestaande planningtheorieën als de technisch-rationele theorie 

maar ook de communicatieve theorie teveel uitgaan van een kenbare en maakbare omgeving 

(door kennis, informatie en/of ‘sociale constructie’ middels argumentatie en overleg). In 

plaats van deze focus op vragen als “where can we allocate?” en “what can be allocated?” ziet 

hij een omgeving/werkelijkheid die zich autonoom ontwikkelt in de tijd. Er kan totaal geen 

plannerscentrisme bestaan. Dat is het kenmerk van deze complexe 21
e
 eeuwse 

netwerksamenleving. In die zin sluit hij aan bij het postmodernisme dat grote vraagtekens zet 

bij planning als collectieve stuurmanskunst. Beter is te spreken van laatmodernisme omdat in 

deze opvatting collectieve actie nog steeds mogelijk en nuttig is. De vraag die planners zich 

wel moeten stellen is: “why is it there?”, “through what is it there?” Het is de kunst de 

ontwikkeling, de “flow” van deze (ruimtelijke) ontwikkeling en het doelzoekend gedrag van 

actoren te volgen en in te kleuren, en de juiste momenten te kiezen voor “acties” in deze 

continue flow. De planner wordt een trendwatcher. De ontwikkelingsgang van de context 

bepaalt de planningcase, niet andersom. Maar ook het planningproces en de acties zullen 

‘fluide’ en zeer tijdelijke arrangementen zijn.  
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Planning grijpt niet meer in in een statische complexe omgeving waar de contingentietheorie 

en netwerktheorie op gebaseerd zijn, maar planning is nu zelf onderdeel van een dynamisch 

netwerk, een ‘complex adaptief systeem’ dat zich in de tijd dus continu aanpast aan interne en 

externe veranderingen. 

 

De ontwikkeling in de planningtheorie maakt duidelijk dat planning een antwoord probeert te 

geven hoe in een steeds ingewikkelder samenleving een vorm van sturing en begeleiding van 

de (sociaal-ruimtelijke) ontwikkelingen mogelijk is. In de afgelopen zestig jaren verandert de 

samenleving van een overzichtelijke en maakbare samenleving met een overheidssturing (de 

technisch-rationele planning) die daarbij past, via een samenleving met toenemende 

participatie en invloed van burgers, bedrijven en belangengroepen (met als antwoord de 

interactieve en communicatieve planningtheorie) naar een laatmoderne onoverzichtelijke, 

indiviualistische samenleving met globaliseringstendensen en onverwachte gebeurtenissen. 

De planningtheorie probeert een steeds ander antwoord te vinden op deze complexe 

laatmoderne werkelijkheid. PPS kan de praktische vertaling zijn van dit theoretische 

antwoord, door de betrokkenheid van publieke en private actoren, de lange tijdspanne die PPS 

met zich meebrengt en de intensieve dialoog en interactie tussen de private en publieke 

partijen. Dat komt uitgebreid aan bod in hoofdstukken 4 en de casestudies (hoofdstukken 

6,7,8). 

 

In het volgende hoofdstuk zal ik diep(er) ingaan op van complexiteitstheorie afgeleide 

denkbeelden over planning en ‘sturing’. Dan zal ook blijken dat beide toekomstscenario’s 

(van Allmendinger, zie hiervoor) meer met elkaar gemeen hebben dan op het eerste gezicht 

lijkt (Teisman en Klijn, 2008, p.289). 

 

 

2.7 Samenvatting 

 

In dit promotieonderzoek kies ik voor een definitie van (ruimtelijke) planning met zowel  

• voorbereidende als  

• uitvoerende activiteiten  

 

Dit is niet evident, in verleden en heden is planning qua reikwijdte vaak nog beperkt tot de 

voorbereidingsfase, oftewel de planvorming.  

 

De verhouding tussen voorbeiding en uitvoering, tussen planvorming en planuitvoering is 

binnen de planningtheorie een problematische verhouding. In dit hoofdstuk heb ik deze 

problematische verhouding uitgebreid uit de doeken gedaan op basis van: 

• de ‘gesloten’ versus  

• de ‘open’ benadering.  

 

De gesloten benadering gaat uit van: 

• een strikte scheiding tussen voorbereiding en uitvoering; 

• het kennen en voorspellen van de in de uitvoeringsfase relevante variabelen om de 

beleidsdoelen die in de planvorming geformuleerd zijn te bereiken; 

• planconforme uitvoering als criterium voor effectiviteit. 

 

In de open benadering is er: 

• ruimte voor de vorming van beleid terwijl het wordt uitgevoerd; 
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• de opvatting dat ruimtelijke ontwikkelingen en standpunten van actoren dynamisch zijn 

waardoor in de uitvoeringsfase nieuwe informatie een rol speelt bij het nemen van 

beslissingen en acties; 

• een effectiviteitsbegrip dat het het plan ziet als een referentiekader voor toekomstige 

beslissingen. Een relatief nieuw gezichtspunt vanuit een pluralistisch perspectief is de 

opvatting dat er geen sprake is van een plan maar dat in de uitvoeringsfase confrontatie 

plaatsvindt van de diverse plannen van de diverse betrokken actoren. 

 

Met deze kennis van het planningbegrip schets ik vervolgens de diverse ontworpen 

normatieve planningtheorieën vanaf de Tweede Wereldoorlog:  

• van de technisch-rationele tot  

• de communicatieve planningwijze.  

 

Dit leidt tot de bespreking van twee recente opeenvolgende ontwikkelingen in de 

planningtheorie in een steeds complexere wereld: 

• de contingentietheorie waarbij de planningwijze afhankelijk is van de statische 

complexiteit van de planningomgeving, oftewel de diversiteit aan actoren met 

verschillende doeleinden en de inhoudelijke complexiteit van het planningobject; 

• planning in een netwerk van onderling afhankelijke actoren, met ieder eigen doelen, 

informatiebronnen en (machts)middelen waarbij in opeenvolgende besluitvormingsronden 

beleidsvorming en uitvoeringsactiviteiten tot stand komen. 

 

Dit mondt uit in een ontwikkeling waarbij planning zelf een onderdeel vormt van het 

(dynamische) complexe adaptieve systeem dat ze probeert te beïnvloeden. De wereld wordt 

complexer, de planning probeert nieuwe antwoorden te vinden. Complexe (adaptieve) 

systemen zijn het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 

 

PPS is nog niet expliciet in verband gebracht met de ontwikkeling in de planningtheorie. Toch 

is dit verband er, het gaat immers in de planningtheorie over het ingrijpen en sturen van een 

overheid in ruimtelijke en infrastructurele processen. Dat is ook het oogmerk van PPS. Enkele 

begrippen en handvaten van diverse planningwijzen voor PPS liet ik hiervoor al doorklinken. 

Hoe PPS in de laatste ontwikkeling van de planningtheorie (de verkenning van 

complexiteitstheoretische invloeden) past (en dat het daarin past) is onderwerp van 

hoofdstukken 3 en 4.  
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Hoofdstuk 3  Planningtheorie en complexiteitswetenschap 
 

Onderzoeksvraag 2 Welke rol speelt complexiteitswetenschap in de recentste ontwikkelingen 

in de planningtheorie? 

 

Deze onderzoeksvraag komt aan bod in paragrafen 3.1 en 3.2. 

 

Onderzoekvraag 3 Welke sturingsprincipes voor planning kunnen we ontlenen aan de 

complexiteitswetenschap? 

 

Deze onderzoeksvraag behandel ik in paragraaf 3.3. 

 

3.1 Complexiteitstheorie 

 

Planningtheoretici kijken in toenemende mate naar de complexiteitstheorie om van deze 

zienswijze waarop de werkelijkheid zich ontwikkeld nieuwe concepten van sturing af te 

leiden. Dit past in de zoektocht van de planningtheorie naar vormen van interventie en sturing 

die (beter) passen bij de hedendaagse complexe samenleving met haar inherente 

onzekerheden en onverwachte (extreme) gebeurtenissen (de zogenaamde non-lineaire 

werkelijkheid). “We do know we can expect the unexpected” (Holling, 1978, p.136). 

 

In grote lijnen volgt de planningtheorie hier een pad als het om sturingsvraagstukken gaat. Dit 

pad heb ik verkend in het vorige hoofdstuk, een pad dat achteraf gezien logisch 

gereconstrueerd kan worden en ook het toekomstige pad reeds deels schetst, maar voor mij als 

onderzoeker aanvankelijk als een reis was zonder duidelijke bestemming.  

 

De logische ordening, het patroon van mijn ‘zoektocht’ door de planningliteratuur is dan wat 

mij betreft duidelijk, achteraf. Uit het vorige hoofdstuk valt op te maken dat een pad 

waarneembaar is van planning waarbij sprake is van directe inhoudelijke sturing en de 

ervaring dat dit in vele gevallen niet werkt via planning als processturing en netwerksturing, 

eveneens met wisselend succes richting planning als metasturing (‘systeemsturing’ door de 

condities voor het systeem te bepalen). 

 

De systeemtheorie heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt als de ruimtelijke 

planning: van gesloten lineaire systemen, via terugkoppelende, cyclische systemen naar open 

netwerksystemen. Deze systemen hebben te maken met een vergelijkbare kritiek als die op de 

technisch- en communicatief-rationele benaderingen in de ruimtelijke planning: de systemen 

zijn deterministisch, en houden onvoldoende rekening met de factor tijd. In de systeemtheorie 

is inmiddels een alternatief perspectief voorhanden in de vorm van het adaptief complexe 

systeem. Met dit adaptief complexe systeem betreed ik het terrein van de 

complexiteitstheorie. Hier raken planning en systeemtheorie elkaar andermaal. 
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Figuur 8 Parallellen in planning- en systeemtheorie 

 

 

Paul Schoemaker (2002, p.112) noemt het volgende voorbeeld uit de bedrijfskunde en 

moderne systeemtheorie om te laten zien hoe planning dan werkt: “They [leaders of the 

organization] control the nutrients and the temperature in which the organization can self-

organize. Studies of slime molds have found that they act relatively independently in 

conditions of abundance, but when food and other resources are scarce, these simple 

organisms begin to work together to form self-organizing systems. They create a collective 

intelligence. By controlling the environment, leaders of the organization create the conditions 

for self-organizing vision. While this gives the organization great flexibility and adaptability, 

it also can quickly devolve into chaos”. 

 

“Net als iemand ooit zei: ‘gras groeit niet sneller door eraan te trekken’, ligt de sleutel bij het 

management van complexe adaptieve systemen in het creëren van de juiste voorwaarden en 

het herkennen van kansen eerder dan in ‘regulering’ en ‘controle’ (Tan et al., 2005). Pettigrew 

noemde dit eerder ‘creating a receptive context for change’ (Greenhalgh, 2005, p.80).” 

(Gemmel en de Raedt, 2008, p.30). 

 

Bovenstaande bevat in een notendop het denken over planning door een 

complexiteitstheoretische bril. Wat deze nieuwe en deels toekomstige fase in de reis van 

planning inhoudt is onderwerp van dit hoofdstuk, als het ware keurig gerangschikt in een 

reisverslag en geordend album, maar in werkelijkheid via ‘ trial en error’, zigzaggend en 

rondjes lopend, via onderzoek als een trektocht door nog onbekend terrein tot stand gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figuur 9 Planning: inhoud, proces, organisatie en context 

 “ Hoe complexer de wereld, hoe hoger het sturingsniveau” 

 

In bovenstaande figuur komen de drie componenten terug die tezamen het werkterrein van de 

planoloog structureren, ook wel aangeduid als ‘de planningdriehoek’: object (‘inhoud’), 

proces en context (Spit en Zoete, 2002, p.15).  

 

Non-lineariteit 

Complexiteitswetenschap is een relatief jonge wetenschap en heeft nog geen vast omlijnde 

kaders. Er is ook geen sprake van één eenduidige theorie, definities en de wijze waarop men 

complexiteit zou kunnen meten en bepalen. Er is eerder sprake van een verzameling van 

zienswijzen, die onderling veel overlap laten zien, over hoe een non-lineaire werkelijkheid te 

begrijpen. Complexiteitswetenschappers bestuderen en analyseren gedrag van en interventies 

in systemen die moeilijk te voorspellen zijn. In die zin is deze wetenschap ‘laatmodern’ te 

noemen. Het gaat in het geheel niet uit van een te traceren voorspelbare wereld waar de 

‘Newtoniaanse’ wetenschap in de basis wel naar op zoek is. Complexiteitswetenschap vindt 

haar basis dan ook in het “drie lichamen probleem” van Poincaré (1854-1912), die non-

lineariteit benadrukte, ofwel kleine veranderingen in initiële condities die enorme 

consequenties en variaties in uitkomsten kunnen hebben. Newton loste het “twee-lichamen-

probleem” op waarmee men kan aantonen dat als er twee planeten zouden zijn in ons 

zonnestelsel je het pad wat deze planeten afleggen precies kunt voorspellen. Maar als een 

derde ‘lichaam’ wordt toegevoegd tussen de twee planeten in, dan is (naarmate de tijd 

vordert) het effect op de trajecten zeer groot, zelfs onvoorspelbaar. Een zeer kleine variatie in 

de positie van deze kleine derde planeet dicteert dan mede de toekomstige banen van de grote 

twee planeten. Poincaré: “...it may happen that small differences in the initial conditions 

produce very great ones in the final phenomenon. A small error in the former will produce an 

enormous error in the latter. Prediction becomes impossible..” (Taleb, 2010, p.177-179; 

Mitchell, 2009, p.21). 
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Later, in 1963 herontdekte Lorenz deze inzichten. Een miniscule afronding in de door een 

computer gegeneerde hernieuwde run van inputgegevens van een weervoorspellingsmodel 

leverde een compleet verschillende voorspelling (output) op dan de oorspronkelijke 

weervoorspelling (Gleick, 2008, p.15-20). Dit werd bekend als het Butterfly-effect, waarbij 

kleine veranderingen op de ene lokatie (de spreekwoordelijke vlinder vleugelslagen in 

Brazilië) tot grote effecten op een andere vergelegen lokatie (de orkaan in Texas) leiden. 

Hierin ligt ook het motief om vanuit de planningtheorie naar complexiteitstheorie te kijken: 

hoe is ‘sturing’ (beïnvloeding) mogelijk in een nauwelijks te voorspellen systeem, dus in een 

wereld (waar planners mee te maken hebben) waarin inherente onzekerheid en verandering 

troef is en de ‘Newtoniaanse’ technisch-rationele planning onvoldoende resultaten en houvast 

biedt. Zoals in de treffende passage over non-lineariteit in Taleb’s boek The Black Swan: 

“..unemployment in New York triggered by Wall Street losses, percolating and generating 

unemployment in, say, China, then percolating back into unemployment in New York, is not 

analyzable analytically, because the feedback loops produced monstrous estimation errors” 

(Taleb, 2010, p.360). 

 

Zelforganisatie, co-evolutie en emergentie 

Complexiteitswetenschap volgt niet de geijkte indeling van wetenschappen in bijvoorbeeld 

natuur- en sociale wetenschappen. Wiskundigen, sociologen, bestuurskundigen etc., ze 

kunnen zich allen bezig houden met complexiteitswetenschap (Gleick, 2008, p.5). 

Complexiteitswetenschappers hebben met elkaar gemeen dat ze de wereld vanuit een bepaald 

kader bekijken. Men kan natuurlijke maar ook sociale systemen bestuderen vanuit dit 

gemeenschappelijk (denk)kader.  

 

Complexiteitswetenschappers bestuderen complexe systemen, planningtheoretici zijn vooral 

geïnteresseerd in de deelverzameling complexe adaptieve systemen (cas) vanwege het 

kenmerk dat de actoren binnen deze systemen een strategie hebben die gericht is op 

verbetering van hun prestaties (‘performance’). Het systeem is adaptief als deze intentie 

aanwezig is (‘gericht op’) en niet alleen als het eindresultaat bereikt is. Ook is het systeem 

adaptief als de individuele actoren deze intentie hebben en niet alleen als het gehele systeem 

adaptief is (Axelrod en Cohen, 2000, p.8-9). De actoren trachten hun prestaties te verbeteren 

(‘te overleven’) door zich aan te passen aan de andere actoren in hun omgeving. Hierdoor 

veranderen actoren continu de omgeving van andere actoren. Door deze actie/reactie creëren 

de actoren in een complex adaptief systeem een co-evolutionair proces. In dit proces slaagt 

een (open) complex adaptief systeem erin de ‘normale gang van zaken’ in de wereld van 

gesloten systemen (tweede wet van de thermodynamica), waarbij orde afneemt en disorde 

(entropie) tot een maximum toeneemt, te weerstaan. De complexiteitstheoretici noemen dit 

‘zelforganisatie’ (Kaufmann, 1993, p.22-25). Voorbeelden zijn de sterke bruggen die 

legermieren maken, het synchroon oplichten van vuurvliegen, de werking van markten in een 

economie (Mitchell, 2009, p.40) en files (Johnson, 2009, p.4-5).  

 

Deze zogenaamde emergente karakteristieken van een complex adaptief systeem komen tot 

stand zonder de aanwezigheid van een centrale coördinator of controleur of “onzichtbare 

hand”. In feite zijn ze het resultaat van de non-lineariteit van complexe adaptieve systemen, 

het geheel (systeem) is verschillend van de som van haar onderdelen. Een lineair systeem kan 

men begrijpen door haar delen te kennen en ze bij elkaar te brengen: twee scheppen 

tarwebloem en één schep suiker geven een mix van drie scheppen tarwebloem/suiker. Een 

non-lineair systeem creëert een ander resultaat: twee scheppen bakpoeder en een schep azijn 

leveren een explosie op. Het creëert meer dan de som van haar delen, namelijk een heleboel 

koolstofdioxide (Mitchell, 2009, p.23). Afzonderlijke neuronen hebben geen bewustzijn, maar 
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de menselijke hersenen als samenstel van neuronen bezitten deze eigenschap wel (Axelrod en 

Cohen, 2000, p.15). Het begrijpen van verschijnselen en ontwikkelingen kan uit het oogpunt 

van complexiteitstheorie dan ook nooit gebeuren door opsplitsing in afzonderlijke te 

bestuderen delen. Complexiteitstheorie bestudeert verrassende verschijnselen die ontstaan uit 

de interactie van een collectief van actoren of objecten die op zichzelf relatief simpel in elkaar 

steken (Johnson, 2009, p.17). 

 

Het ontbreken van een centrale coördinator of planner heeft net als de focus op de werking 

van het gedrag van het gehele systeem uiteraard consequenties voor de wijze waarop het 

denken in complexe adaptieve systemen de planningtheorie en -theoretici beïnvloedt. Een 

voorbeeld hiervan geeft Nobelprijswinnaar Hayek die redeneerde dat de beste voorspelling 

ontstaat uit een systeem en niet door een benoemde centrale planner. Deze kan nooit zoveel 

belangrijke informatie aggregeren als een maatschappij als totaal. Deze samenleving als 

geheel kan buiten de gebaande paden, out of the box, denken (Taleb, 2010, p.180). Hayek zag 

in het prijsmechanisme als emergent verschijnsel van het marktsysteem een voorbeeld van 

een dergelijke benadering. 

 

Een complex (adaptief) systeem verschilt van andere systemen. Roose (2002, p.25-29) 

onderscheidt de volgende systemen: 

• ‘een hoop’ (bijvoorbeeld een hoop stenen); 

• ‘een simpel systeem (bijvoorbeeld een aggregaat); 

• ‘een complex systeem’. 

 

Hij zet de verschillen in een tabel. Door dit onderscheid met andere systeemtypen wordt 

duidelijk wat een (sociaal) complex adaptief systeem is. 
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Tabel 6 Van ‘hoop’ naar ‘systeem’ (Bron: Roose, 2002, p.29) 

 

 

Een systeem (op basis van de afbakening die de onderzoeker hanteert) is altijd een onderdeel 

van een groter systeem (waarmee het een open verbinding heeft) en is ook zelf weer 

opgebouwd uit kleinere systemen. Men spreekt ook wel van ‘nested systems’ (Gerrits, Marks 

en van Buuren in: Teisman, van Buuren en Gerrits, 2009, p.137). Ze vormen elkaars 

‘omgeving’ en beïnvloeden elkaar (co-evolutie). 

 

Tussen orde en chaos, adaptiviteit en overlevingslandschappen 

Een complex systeem is moeilijk te voorspellen. Niet vanwege haar ‘random’ karakter maar 

vanwege patronen die moeilijk te ontdekken en beschrijven zijn. Complexiteit is dus niet 

hetzelfde als ‘willekeurig’ (Axelrod en Cohen, 2000, p.16). Aan de andere kant, bovenstaande 

typering van complexe systemen sluit ook volledige orde uit. Complexe systemen bewegen 

zich juist tussen orde (deterministisch, lineair) en chaos/willekeur (‘randomness’) (figuur 10). 

Ze ontlenen hier hun adaptieve kracht aan. “In fact, the notion that there are benefits to sitting 

on the edge between order and disorder, and hence having adaptive power, rings true in our 

everyday lives. As we all know, a workable daily schedule cannot be made too rigid or 
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ordered since any small blip would then make the whole thing collapse. Instead, a certain 

level of flexibility is very important if we were to adapt to unexpected events. Our hearts 

follow the same tactic – and so does the music we find most interesting” (Johnson, 2009, 

p.64).  

 

In de literatuur wordt in dit verband gewezen op het zogenaamde ‘locked in’ effect. Imitatie 

van en voortbouwen op bestaande successen sluit het systeem snel af van toekomstige en 

nieuwe systeemverbeteringen. In complexe adaptieve systemen worden actoren als het ware 

aangetrokken door bepaalde ‘attractoren’, preferentietoestanden. Dit zijn de ‘bergen’ in een 

zogenaamd ‘fitness landscape’, een overlevingslandsschap dat alle mogelijke toestanden van 

een systeem omvat. Op de bergen is de ‘fit’ tussen actoren onderling en de omgeving van het 

systeem het grootst, in de dalen is sprake van ‘afstoting’ (Geldof, 2001, p. 47-49). Het 

systeem beweegt zich (over een ‘pad’) in de richting van een attractor. In dit proces kunnen 

actoren en het systeem ‘bijziend’ worden en kiezen voor het pad naar een nabij gelegen 

(lokale) berg, niet noodzakelijkerwijs de hoogste (globale) berg. Hiermee sluiten ze een deel 

van de mogelijkheden die het overlevingslandschap biedt af (Mischen en Jackson, 2008, p. 

320-321). Deze padafhankelijkheid is des te sterker als het geïnstitutionaliseerd is (Jones, 

2008, p.448; Mischen en Jackson, 2008, p.320). Gevolg is dat het systeem voor langere tijd op 

een relatief ‘lage piek’ vastzit. “This does not mean that once an organization or network has 

achieved a local peak there is no change, because fitness landscapes are constantly shifting 

due to changes in both the internal mechanisms such as institutionalization and external forces 

such as policy changes. Too much change in the landscape means that agents may find it 

difficult to ever achive a high peak, whereas not enough change means that they could be 

stuck on a relatively low local peak for a long period of time. The key to complex adaptive 

behavior is a landscape that changes enough to break a system out of equilibrium, yet not so 

fast as to make the peaks unachievable before they change again” (Mischen en Jackson, 2008, 

p. 321). 

 

In hoofdstuk 5 ga ik uitgebreid in op een attractor, en padafhankelijkheid, waarmee we in 

Nederland te maken hebben in de planning van ruimtelijke en infrastructurele projecten en 

processen. 

 

 

 
 

Figuur 10 Basisschema van orde (‘lineariteit’) naar chaos (‘non-lineariteit’). 

 

 

‘Gedragspatronen’ van complexe adaptieve systemen: competitie, feedback, spelbepalers en 

variëteit als aangrijpingspunten voor sturing 

De patronen die complexe adaptieve systemen vertonen onstaan door feedback in het systeem 

zelf en van buitenaf. Niet op het niveau van de onderdelen van het systeem, maar op het 

niveau van het complexe adaptieve systeem ontstaan ‘paden’ waarbinnen de ontwikkeling van 

het systeem zich voltrekt. Zie ook hiervoor. Aan deze paden kunnen echter geen zekerheden 

ontleend worden, het systeemgedrag kan immers ‘plotseling’ wijzigen.  
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Dit is een belangrijk aangrijpingspunt voor planning en sturing, de redenatie gaat als volgt, 

waarbij ik gebruik maak van het sprekende voorbeeld uit het werk van Johnson (2009, p.67-

85). Feedback gaat een rol spelen wanneer er een noodzaak is te leren van het verleden of van 

anderen (adaptie). Deze noodzaak ontstaat wanneer er competitie is voor een gelimiteerde 

hoeveelheid middelen. Anders maken de keuzes van actoren immers niets uit, er is ongeacht 

de keuze voldoende aanbod van middelen die men nodig heeft (geld, voedsel, wegcapaciteit 

etc.). Voorbeelden van competitie zijn financiële markten waar handelaren wedijveren voor 

de beste prijs, verkeer waar mobilisten allen een bepaalde gunstige route willen nemen, 

cafébezoekers die voldoende ruimte willen e.d. Door deze schaarste en competitie ontstaat 

selectie van actoren of strategieën. Die actoren die het beste performen, het beste leren en 

adapteren ‘overleven’. 

 

Uit onderzoek van het cafébezoekersdilemma, wel of niet naar het café gaan terwijl men weet 

dat er slechts ruimte is voor de helft van het aantal potentiële klanten en men weet hoe het 

bezettingspatroon in het verleden was, blijkt het volgende. Er ontstaat een tweedeling in een 

‘crowd’ van cafébezoekers die denken dat het verleden zich zal herhalen en een ‘anticrowd’ 

van cafébezoekers die het tegenovergestelde denken. Deze polarisatie is een emergent 

fenomeen dat zich in meer of mindere mate vertoont in alle complexe adaptieve systemen.  

De acties van de crowds en anticrowds dempen elkaar uit. Het effect is dat, terwijl er geen 

communicatie is tussen de cafébezoekers en er sprake is van competitie, het systeem als 

geheel zichzelf organiseert rond een evenwicht (vraag en aanbod zijn min of meer in 

evenwicht). De combinatie van competitie voor een beperkt aanbod van middelen (in dit 

geval ruimte) en het ontvangen van dezelfde soort feedback geeft een selectie en 

systeemgedrag die gecontroleerd lijken door een onzichtbare hand, maar zijn dat feitelijk niet.  

 

Voor planning en sturing houdt dit in dat in potentie schadelijke en te grote fluctuaties en 

afwijkingen in een systeem (grote crises) beperkt kunnen worden door simpelweg competitie 

tussen de individuele elementen / actoren ‘in te bouwen’ evenals feedback.  

 

Ook is sturing mogelijk door het netwerk van onderling afhankelijke actoren te beïnvloeden, 

bijvoorbeeld door een speler, een actor met een bepaalde strategie toe te voegen. Johnson 

baseert zich hierbij op het werk van Smith over het managen en engineren van complexe 

adaptieve systemen door indirecte interventie, ook wel ‘population engineering’ genoemd 

(Smith en Johnson, 2004): “One might suspect that we have to master all the parts of the 

system in some way in order to make a significant change- and this sounds like an extremely 

intrusive level of control. Again, David’s work shows that such extremes are not always 

necessary. He finds that it is typically enough to make a few general ‘tweaks’ to the 

population’s composition” (Johnson, 2009, p.92). Met minimale kennis van de afzonderlijke 

actoren en het actorennetwerk is het toch mogelijk op deze wijze sturing aan te brengen 

(Johnson, 2009, p.92; Teisman en Klijn, 2008, p.296; Rhodes, 2008, p.376). 

 

Met feedbackinformatie is iets aan de hand. Het blijkt dat het niet uitmaakt wat de inhoud van 

die informatie is (een gerucht, iemands voorspelling, feitelijke gegevens uit het verleden) 

zolang alle actoren deze maar ontvangen. Johnson voegt nog wel een belangrijke bevinding 

van zijn kant toe, namelijk dat de formatie van crowds en anticrowds zoals hierboven 

geschetst, wordt verstoord indien de ‘pijn’, de penalty, op verliezen groter is dan de beloning 

van het winnen. Andersom creëert geen verstorende werking. 
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In bovenstaande situatie zijn er normale ‘random’ fluctuaties rond het evenwicht. Echter de 

crowd-anticrowd balans kan verstoord raken waardoor er een geordende beweging in een 

bepaalde richting onstaat. Het resultaat daarvan noemen we een ‘grote’ crisis. Deze verstoring 

van de balans tussen de twee extremen (crowd-anticrowd) onstaat door een nog niet genoemd 

fenomeen: de beslissers/spelers (de cafébezoekers in het voorbeeld), zullen alleen participeren 

als hun strategieën voldoende succesvol zijn geweest in het voorspellen, in het recente 

verleden. Door dit mechanisme van positieve feedback kan er een situatie ontstaan dat er veel 

beslissers/spelers in- of uitstappen en het evenwicht zoek raakt. Uit onderzoek blijkt dat deze 

geordende beweging vooraf aan een grote verandering, crisis, gekenmerkt wordt door 

afnemende fluctuaties rond het evenwicht en koers zet op de richting die de grote verandering 

zal aannemen. Afnemende fluctuaties (beweeglijkheid) duiden dus niet op minder, maar op 

meer risico. 

 

Voor planning en sturing houdt dit in dat stablisatiepolitiek, het voorkomen van fluctuatie en 

dus variatie (we willen immers vanuit een klassieke technisch-rationele planning ‘precies’ 

plannen), het systeem juist kwestbaarder en minder robuust en veerkrachtig maakt. 

“Suppression of fire in fire-prone ecosystems is remarkably succesful in reducing the short-

term probability of fire in the national parks of the United States and in fire-prone suburban 

regions. But the consequence is an accumulation of fuel over large areas that eventually 

produces fire of an intensity, extent, and human cost never before encountered. Fire 

surpression in systems that would frequently experience low-intensity fires results in the 

systems becoming severely affected by the huge fires that finally erupt; that is, the systems 

are not resilient to the major fires that occur with large fuel loads and may fundamentally 

change state after the fire” (Holling en Meffe, 1996, p.331/332). Een ander voorbeeld uit de 

biologie: “Giving out antibiotics when it is not very necessary makes us more vulnerable to 

severe epidemics” (Taleb, 2010, p.329).  

 

Andersom geldt dat juist het opdoen van ervaring door contact met een grote verscheidenheid 

aan situaties leidt tot een breed gedragsrepetoire (Roose, 2002, p.103). Roose noemt dit naar 

John Holland (1995) adaptieve bouwstenen. Ook het opbouwen van weerstand tegen infecties 

werkt met deze adaptieve bouwstenen, het hebben van griep maakt je niet immuun, maar wel 

een stuk weerbaarder tegen nieuwe griepvirussen die je in de toekomst oploopt.  

 

Het belang van variëteit 

In dit verband benadrukken Innes en Booher het belang van voldoende variëteit en diversiteit 

onder actoren (agents) en The Law of Exess Diversity, ook wel Law of Requisite Variety 

genoemd: “for a system to survive as a coherent entity over the medium and long term, it 

must have a number of internal states greater than those considered requisite to deal with the 

outside world” (Allen 2001, in Innes en Booher, 2010, p.34). Ashby (1956, p.207) is de 

grondlegger van deze wetmatigheid: “only variety in R can force down the variety due to D; 

variety can destroy variety”. 

 

Variëteit kan betrekking hebben op actoren en strategieën. Taleb geeft weer enkele 

aansprekende voorbeelden. Zo stelt hij dat het ecosysteem op aarde zich kenmerkt door 

diversiteit. Het grootste landdier bijvoorbeeld is de olifant en die is niet al te groot. Ons 

ecosysteem zorgt er blijkbaar voor dat er niet steeds grotere dieren ontstaan die de variëteit 

ondermijnen door de kleinere soorten weg te drukken, via selectiemechanismen. Hij huldigt 

dan ook de stelling dat steeds grotere organisaties een bedreiging vormen, ze zijn zo groot 

gegroeid dat ze niet meer mogen falen op straffe van zeer grote crises: ‘Nothing should ever 

become too big to fail’ (Taleb, 2010, p.329 en p.374). Maar variëteit kan ook betrekking 
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hebben op strategieën. Variatie is zoals we zagen goed voor het aanpassingsvermogen 

(adaptiviteit). Talebs’ gezondheid is, zo schrijft hij in zijn intrigerende boek, sterk verbeterd 

door variatie in sport en voedsel, in tegenspraak met onze opvoeding dat regelmaat het beste 

zou zijn. Net als in vroegere tijden jagers deden uit noodzaak, wisselt Taleb zeer lange trage 

wandelingen af met korte explosieve sprints. Het gaat erom dat op deze wijze het lichaam 

informatie ontvangt over stressoren uit de omgeving en daar op voorbereid wordt (‘leert’).  

 

Definities van complexe adapatieve systemen 

Er zijn diverse definities van een complex (adaptief) systeem in omloop. Zonder volledigheid 

na te streven geef ik enkele van deze definities weer, voldoende in aantal om er enkele 

gemeenschappelijke elementen uit te halen. Uiteraard vanuit planningtheoretisch perspectief 

en na de inventarisatie van integratie van complexiteitsdenken in planningtheorie de laatste 

jaren, door diverse wetenschappers in paragraaf 3.2. Toelichting op begrippen zijn in de 

verhandeling hierboven te vinden. 

 

Mitchell (2009, p.13) formuleert twee definities: 

• A system in which large networks of components with no central control and simple rules 

of operation give rise to complex collective behavior, sophisticated information 

processing, and adaption via learning or evolution. 

• A system that exhibits nontrivial emergent and self-organizing behaviors. 

 

Johnson (2009, p.13-15) geeft een definitie van complexe adaptieve systemen aan de hand 

van kenmerken en gedrag. Hij noemt de volgende kenmerken: 

• The system contains a collection of many interacting objects or ‘agents’. 

• These objects’ behavior is affected by memory or ‘feedback’. 

• The objects can adapt their strategies acoording to their history, in the hope of improving 

its performance. 

• The system is typically ‘open’. This means that the system can be influenced by its 

environment. 

 

Het complexe systeem vertoont het volgende gedrag volgens Johnson: 

• The system appears to be ‘alive’. 

• The system exhibits emergent phenomena, which are generally surprising, and may be 

extreme. 

• The emergent phenomena typically arise in the absence of any sort of ‘invisable hand’ or 

central controller. 

• The system shows a complicated mix of ordered and disordered behavior. 

 

Axelrod en Cohen (2000, p.154) construeren de volgende definitie: 

“Agents, of a variety of types, use their strategies, in patterned interaction, with each other 

and with artifacts. Performance measures on the resulting events drive the selection of agents 

and/or strategies through processes of error-prone copying and recombination, thus changing 

the frequencies of the types within the system”. 

 

Innes en Booher integreren in hun planningtheoretisch werk diverse bevindingen uit de 

complexiteitswetenschap. Zij geven de volgende vijf kenmerken van een complex adaptief 

systeem gebaseerd op onderzoek van Cilliers, Portugali, Stacey en Tsoukas (Innes en Booher, 

2010, p.32): 

• The system comprises large numbers of individual agents connected through multiple 

networks. 
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• The agents interact dynamically, exchanging information and energy based upon 

heuristics that organize the interactions locally. Even if specific agents only interact with a 

few others, the effects propagate through the system. As a result the system has a memory 

that is not located at a specific place, but is distributed throughout the system. 

• The interactions are nonlinear, iterative, recursive, and self-referential. There are many 

direct and indirect feedback loops. 

• The system is open, the behavior of the system is determined by the interactions, not the 

components, and the system cannot be understood by looking at the components. It can 

only be understood by looking at the interactions. Coherent and novel patterns of order 

emerge. 

• The system displays both the capacity to maintain its viability and the capacity to evolve. 

With sufficient diversity the heuristics will evolve, the agents will adapt to each other, and 

the system can reorganize its internal structure without the intervention of an outside 

agent. 

 

In de casestudies ga ik na of deze cases te beschouwen zijn als complexe adpatieve systemen. 

Hierbij maak ik gebruik van de definitie van Johnson, die ik het meest neutraal vind en de 

duidelijkste termen gebruikt. 

 

 

3.2 ‘Planning theory meets complexity science’ 

 

In het kader van dit onderzoek heb ik een inventarisatie uitgevoerd van verkenningen van 

planningtheoretici en onderzoekers naar de integratie van complexiteitswetenschappelijke 

inzichten in de planningtheorie over de laatste tien jaren. Oftewel ‘planning theory meets 

complexity science’. Planningtheorie, zo blijkt ook uit hoofdstuk 2, ontwikkelt zich inmiddels 

vooral door bijdragen vanuit de planologie en bestuurskunde. Ook de verkenningen zijn 

grotendeels van de hand van wetenschappers van deze disciplines. 

 

De kern van deze verkenningen bespreek ik hieronder, het is een weergave van een 

representatieve en aansprekende verzameling uit bovengenoemde inventarisatie waarbij ik de 

nadruk leg op bijdragen uit de afgelopen vijf jaren. De resultaten van deze verkenning over 

planning en complexiteitstheorie vat ik uiteindelijk samen in een beschrijving van ‘adaptieve 

planning’.  

 

Planningtheorie, een ontwikkeling in en met ‘de tijd’ 

Voortbouwend op zijn ideeën over contingentie en het aansluiten van planningwijzen op de 

aard van de omgeving (hoofdstuk 2) laat volgens de Roo de planningtheorie zelf een 

ontwikkeling zien van gesloten naar open systemen (van technisch-rationele planningwijze 

naar communicatief-rationele planningwijze). De volgende stap naar de verbinding planning - 

complexe systemen is dan een logisch vervolg: “The various system classes readily 

correspondend to mechanisms in planning: closed systems are represented by blueprints, 

feedback systems are represented by scenario’s, and network systems are well understood 

within communicative planning. There is, however, a fourth system class which as yet has no 

reference with planning. This class of systems contains so-called complex systems (Wolfram, 

1984; Waldrop, 1993) which show ‘evolutionary’ behaviour” (de Roo in de Roo en Silva, 

2010, p.1-39). 
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Figuur 11 Systeem klassen (I-IV) en planning (‘Technical-Communicative’) (Bron: de Roo en 

Silva, 2010, p.34) 

 

 
Waar in het verleden men nog geloof had dat zekerheid in beginsel bereikt zou kunnen 

worden in planningprocessen wordt steeds meer duidelijk dat onzekerheid als gegeven 

geaccepteerd moet worden. 

 

De Roo stelt dat de bijdragen in de planningtheorie tot nu toe nog teveel ‘t=0’ als 

uitgangspunt hanteren, waardoor de in wezen complexe systemen in een bevroren situatie 

beschouwd worden (statische complexiteit). De drie bekendste ‘klassieke’ planningwijzen 

(figuur 11) (zie ook hoofdstuk 2; ‘blue print’ betreft de technisch-rationele planning, 

‘scenario’ betreft de systeemplanning en ‘network’ betreft de interactieve en communicatieve 

planning) hebben deze bevroren toestand als uitganspunt. Wat vooral nieuwe inzichten 

oplevert door de koppeling met complexiteitstheorie is dat ‘tijd’ een belangrijke factor moet 

zijn in de planningwijze. 
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Als tijd een prominentere rol gaat spelen in planning(theorie) schuiven we in denken en 

handelen op naar complexe systemen en planning die co-evolueren in de tijd en zich 

aanpassen aan invloeden in de context en aan andere systemen (dynamische complexiteit).  

Dit stelt eisen aan het handelen van de planners in de praktijk. De planner ontwikkelde zich 

vanuit de planningtheorie van technicus naar mediator in planningprocessen. Vanuit 

complexiteitsdenken wordt hij ook een trendwatcher en transitiemanager. 

 

Bertolini (2007, p.1998) gaat in zijn publicatie in op de door de Roo in grove pennenstreken 

neergezette ontwikkeling van de planning, met ‘tijd’ als belangrijkste nieuwe aanwinst. 

Bertolini gaat uit van de zekerheid dat onzekerheid troef is. Hij onderscheidt in navolging van 

Christensen (zie ook hoofdstuk 2): onzekerheid over doelen en onzekerheid over middelen. 

Bertolini ziet daarbij drie soorten onzekerheden: risico’s, structurele onzekerheden en 

“unknowables”. Juist planning als lange termijn discipline zou moeten kunnen omgaan met de 

laatste twee onzekerheidscategorieën, maar een overtuigend antwoord is er nog niet.  

Het gaat er volgens Bertolini om planning te richten op die maatregelen die robuust zijn en 

die de standvastigheid en het blijven functioneren van het systeem benadrukken en 

tegelijkertijd -daar waar onzekerheid is- opties open te houden voor zaken die nog niet 

vastgezet kunnen worden en die dus zorgen voor het aanpassingsvermogen en 

reactievermogen van het systeem (adaptieve vermogen). 

 

Zijn adviezen over planning concentreren zich rond drie kernprincipes: 

• Het ruimtelijke systeem in een gebied verandert op een evolutionaire wijze. 

• Ruimtelijke en infrastructuurplanning en –beleid dienen aan te sluiten bij de(ze) lokale 

situatie vanwege padafhankelijkheid terwijl ze ook de veerkracht en het adaptieve 

vermogen van het systeem dienen te waarborgen (vanuit het oogpunt van 

onvoorspelbaarheid). 

• ‘Planning- en beleidsexperimenten’ zijn essentieel voor het ontdekken van een 

succesvolle planning.  

 

Bertolini benadrukt het belang van dit derde element, het is onderhandelen en 

‘leren/experimenteren’ op hetzelfde moment, als we in een chaotische situatie (kwadrant 4 

van Christensen) robuuste doelen en middelen proberen te identificeren en toe te passen in 

zijn ‘planning experiment’ (real life, eventueel gesimuleerd). Lukt dit experiment dan kan 

uitwerking en implementatie plaatsvinden. Lukt dit niet dan moeten opties weer open 

gehouden worden. Zo ontwikkelt zich een proces en systeem dat en ‘veerkrachtig’ en 

‘adaptief’ is, het doel van planning. Bertolini: ”successful plans must already have, de facto if 

not literally, an evolutionary dimension”. 

 

Planning: voorzichtig en indirect, met een lange adem 

De bijdrage van Batty (in de Roo en Silva, 2010, p.97-118) werpt vooral licht op de invloed 

van non-lineariteit en de onverwachte resultaten die dit teweeg kan brengen. Hij staat voor 

voorzichtigheid. Batty: “The leitmotiv of the complexity sciences is that the order we observe 

‘emerges’ from actions and decisions where individuals and agents respond to their 

environment and each other, competitively and collaboratively from the bottom up”. 

 

Als we de stedelijke ontwikkeling en de planning langs de inzichten van de 

complexiteitswetenschap leggen kunnen we volgens Batty concluderen dat planning, design, 

controle, management -welk interventieperspectief we ook nemen- zeer moeilijk is en ook 

potentieel schadelijk. Immers zeer kleine ingrepen in steden en stedelijke ontwikkeling 

kunnen vergaande en ongewenste consequenties en gevolgen hebben. 
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Batty pleit dan ook voor zeer kleinschalige ingrepen waarbij het ‘systeem’ in de gelegenheid 

wordt gesteld eigen doelen te bereiken. Dat kan door een planningwijze waarbij stakeholders 

participeren in de interventie en waarbij men via dialoog en discussie werkt. Ook kan dan 

inzicht gegeven worden in de acties van participanten en de gevolgen van die acties. Dit zou 

het beste kunnen plaatsvinden in zgn. ‘simulatie laboratoria’. 

 

Volgens Webster (in de Roo en Silva, 2010, p.119-134) geldt voor stadsplanners dat publieke 

plannen werken door de interactie met vele private plannen (hier ligt een parallel met PPS, zie 

hoofdstuk 4). Webster beredeneert dat simpele regels beter werken dan prescriptieve plannen 

die vaak complexiteit, onzekerheid en hogere transactiekosten veroorzaken. 

Webster trekt de volgende lessen voor stadsplanning uit de complexiteitstheorie: 

• Complexiteitswetenschap brengt ons van het pad van de illusie van zekerheid en controle 

af. 

• Het zelforganiserende vermogen van systemen, van steden, van de maatschappij staat 

voorop. 

• We moeten in de planning dus op zoek naar theorieën over ‘spontane ordening’. 

 

Als voorbeeld noemt Webster de denkbeelden van Hayek die er vanuit gaat dat kennis over de 

gehele maatschappij verspreid is, en die het prijsmechanisme een goed ‘instituut’ voor het 

bereiken van coördinatie in die maatschappij vond. Ook Adam Smiths’ denkbeelden zijn een 

voorbeeld, een maatschappij ontwikkelt zich zelf en spontaan (“wisdom of the crowd”) indien 

er slechts met drie middelen wordt geïntervenieerd: de wet, privaat eigendom en ‘freedom to 

contract’. 

 

Webster adviseert dan ook: “one of the greatest insights that the complexity paradigm, 

specially the idea of emergence, can bring to the scholarship of cities and city planning is the 

understanding that cities can be shaped more effectively by incentive than by spatial design. 

The difference between this position and that of cybernetics and centralised spatial planning is 

that we need not be so concerned with plan optimality or conformity to the plan”. 

 

Het gaat er om regels en incentives te ontdekken die zich spontaan ontwikkelende steden 

begeleiden en die de private en sociale waarde van individuele plannen (van diverse actoren) 

maximaliseren. 

 

Huys en van Gils (in de Roo en Silva, 2010, p.135-149) laten zien dat planningtheorie zich 

van een technisch-rationeel (en lineair) model ontwikkeld heeft naar netwerktheorieën (met 

rondemodellen voor besluitvorming (Teisman, 1998) en non-lineariteit). Ze betogen dat deze 

netwerktheorie nog geen antwoord geeft op inherente onvoorspelbaarheid van de dynamiek 

rond planningprocessen; theorieën ontleend aan complexe adaptieve systemen zouden meer 

inzicht kunnen opleveren voor planning: ‘The complexity concepts allow for a more fluid 

conception of the planning process vis-a-vis network theories. By allowing more room for 

acknowledging changes in constellations within and between networks of actors the 

complexity perspective is less static and more fluid. Conditions defined at the start of the 

process are not seen as frozen entities, but as constantly evolving and changing and hence it is 

important to adopt a flexible scope’. 

 

Co-evolutie als concept leert ons volgens Huys en van Gils dat een systeem geen harde 

grenzen kent maar wel gescheiden is van zijn omgeving waar het zich aan aanpast 

(adaptiviteit). Verandering moet men zien als co-evolutie met alle andere gerelateerde 
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systemen (andere planningprocessen en actoren buiten het planningproces) meer dan een 

aanpassing aan een verre en afgescheiden omgeving. Ze bouwen verder voort op het bekende 

kenmerk van complexe adaptieve systemen: “Due to the continuous (inter)actions a system 

becomes dynamic and highly unpredictable (because the actions of all actors can simply not 

be predicted). This means that little shifts in a strategy of one actor can reverberate through 

the system and cause a chain of reactions that can generate large effects for the system as a 

whole.” 

 

De auteurs menen dat dit een realistisch perspectief voor planning oplevert: 

• er zijn meerdere toekomsten mogelijk, complexiteit kunnen we niet controleren maar wel 

begrijpelijk en bruikbaar maken; 

• interventies kunnen veel onbedoelde effecten hebben; 

• de intelligentie van het systeem kan men verhogen, dat wil zeggen de variëteit aan kennis 

en informatie kan toenemen. 

Hoe meer informatie door het systeem circuleert, hoe beter actoren en het systeem zelf in staat 

worden gesteld zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Interactie maakt dit 

mogelijk, een pleidooi voor interactieve en ‘communicatieve planning’. 

 

De planner heeft hierbij vooral een rol om voorwaarden te creëren zodat de juiste 

verbindingen gelegd worden, de diversiteit aan actoren moeten een plek krijgen in het 

planningproces, de verschillende relevante netwerken moet men aan elkaar knopen. De kracht 

van de interactie / verbinding hangt daarbij af van hoe goed een individuele actor verbonden 

is, de aard van deze verbondenheid en de competenties van de actor. Bovendien gaat het niet 

alleen over deze verbindingen tussen actoren maar ook om zodanige verbindingen dat de 

circulatie van relevante kennis en informatie door het gehele systeem verbeterd. De auteurs 

pleiten voor empirisch onderzoek en dit noodzaakt het operationaliseren van co-evolutie zodat 

het in de praktijk kan worden gebruikt. 

 

Het werk van Hillier (2008, p.24-50) kenmerkt zich door een uniek en niet altijd even 

toegankelijk begrippenkader, dat ze deels ontleent aan de filosofie van Gilles Deleuze. 

‘I regard planning and planners as experiments or speculations entangled in a series of 

contingent, networked relationships in circumstances which are both rigid (e.g. legally 

constrained) and flexible, where outcomes are volatile, where problems are not ‘solved’ once 

and for all but which, over the ‘lifetime’ of a strategic plan, are constantly recast by changing 

actors, situations and preferences, to be reformulated in new perspectives.’ 

 

Hillier ontwikkelt een visie op planning vanuit het gedachtegoed van Deleuze en Guattari, 

waarbij ze onderscheid maakt in een ‘plan(e) of constistency’ en een ‘plan(e) of 

transcedence/organization’. Het ‘plan(e) of constistency’ is een lange termijn strategisch plan 

of liever: traject of zelfs diverse mogelijke toekomstige trajecten, terwijl het ‘plan(e) of 

transcedence/organization’ staat voor een blauwdruk met enkele ontwikkelingsdoelen voor de 

kortere termijn. Deze plannen bestaan tegelijkertijd en zijn verweven met elkaar. 

Haar (multiplanar) planningbenadering voorziet in plannen met voorwaardelijke statements en 

trajecten die refereren aan mogelijke, maar onzekere, toekomstige besluitvormingssituaties. 

Het is, zo zegt ze, een adaptievere en verantwoordelijkere planning. 

 

Ze sluit hierbij aan bij de opvattingen van Mastop en ook Barrett en Fudge (deze opvattingen 

over plannen en performance behandelde ik reeds in hoofdstuk 2) dat plannen vooral kaders 

zijn voor operationele besluiten en onderhandelingen op een later moment. Beslissingen zijn 
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dus de uitkomsten van plannen, niet materiele uitkomsten (een nieuwe snelweg bijvoorbeeld), 

bij een continue interactie tussen betrokkenen en beslissers. 

 

In haar theorie moeten plannen ‘performance-based’ zijn, dat houdt in: ze moeten zo ingericht 

zijn dat ze zich aan kunnen passen (‘adapt’) aan (nieuwe, onverwachte) omstandigheden. Ze 

noemt als voorbeeld het Kosovo transportation plan (2005): “a specification of planning 

objectives in terms of performance rather than physical manifestations”. Uit dit plan haalt ze 

als voorbeeld een citaat over de aanpak van een hoofdroute waar als performance een 

gemiddelde snelheid van 80 km/h gehaald moet kunnen worden: 

“Over time as flows increase improvements will keep pace, ensuring that performance does 

not degrade. On the other hand, resources will not be deflected from other schemes to create 

more capacity than can be properly used. At some stages volumes may expand to a level 

needing a full motorway but it would be a waste of precious money to anticipate that need”. 

“This plan thus provides decision-makers with a means of steering expenditure to match new 

circumstances”. 

 

Performance moet in haar opvattingen niet worden gekoppeld aan planconformiteit, het is 

‘performance-based’ en niet ‘perfomance-measured’. Evaluatie kan plaatsvinden aan de hand 

van het bespreken van de tevredenheid van betrokken actoren e.d. 

 

In de ogen van Hillier levert deze benadering een planning op die ‘een reis is en geen 

bestemming’(!). Conflicten en spanningen, paradoxen en tegenstellingen, kansen en risico’s 

moeten verkend worden in planningprocessen en niet weggedrukt. 

 

Planning: variatie en zelfsturing 

Volgens Van Assche en Verschraegen (2008, p.263-283) kan het werk van de socioloog 

Luhmann waardevolle bijdragen leveren aan planningtheorie. Luhmann’s systeemtheorie 

geeft aanleiding directe sturing en centrale planning aan de kant te schuiven en te vervangen 

door vormen van indirecte sturing. Luhmann onderscheidt systeem en omgeving als de basis 

voor theorievorming. Hij bouwt verder voort op de basis van zelforganisatie (‘autopoietic 

nature’) van sociale systemen. In zijn werk zijn sociale systemen niet zozeer gebaseerd op 

acties of actoren maar op communicatie. 

 

De evolutie van de maatschappij is volgens Luhmann het gevolg van de verdere differentiatie 

van communicatie. Volgens Luhmann kent de moderne samenleving verschillende ‘self-

referentially closed subsystems’ (politiek, recht, economie, wetenschap etc.). Deze 

functionele systemen staan naast elkaar, ze kennen geen hiërarchie. Ze kennen allemaal hun 

eigen werkelijkheid en interpretatiekader. Deze systemen kunnen niet met elkaar 

communiceren, maar wel over elkaar (ze zijn zelforganiserend en operationeel gesloten). 

Communicatie van een bepaald systeem moet geïnterpreteerd en vertaald worden door een 

ander systeem wil het door dit systeem begrepen en aanvaard kunnen worden. Maar de 

systemen zijn wel afhankelijk van elkaar, hebben elkaar nodig. De logische consequentie van 

deze redenering is dat sturing dan alleen mogelijk is via zelfsturing door de verschillende 

subsystemen. Planning is alleen mogelijk door het beïnvloeden van deze zelfsturing, haar 

invloed is dus indirect.  

 

Beïnvloeding van zelfsturing door planning kan door: 

1. structurele koppelingen tussen systemen te maken; een publieke-private samenwerking 

(PPS) is daar een voorbeeld van volgens de auteurs. De systemen: publieke en private 
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organisaties, blijven autonoom, maar zijn gekoppeld waardoor ze op elkaar zullen 

reageren (co-evolutie); 

 

2. te sturen op programmaniveau: bijvoorbeeld het politieke systeem kan niet rechtstreeks 

bepalen hoe andere actoren ruimte gebruiken, men kan wel via regelgeving voor 

bestemmings/zoneringsbepalingen de wijze waarop planners handelen beïnvloeden, en dat 

heeft weer invloed op het gedrag van andere actoren. 

 

Een groot probleem is het gevaar van ‘de-differentiatie’, waarbij getracht wordt de 

systeemgrenzen (per subsysteem) te overschrijden. Het totale systeem moet juist een hoge 

graad van interne complexiteit hebben waardoor de samenleving beter kan reageren op haar 

omgeving. In feite benadrukt Luhmann het belang van variëteit. Als een politiek systeem 

direct interfereert in andere systemen en deze systeemgrenzen overschrijdt dan zal dat leiden 

tot wantrouwen, disfunctioneren, onvoorspelbaarheid. De politiek die zich dan het centrum 

voelt van een in essentie centrumvrije samenleving zal steeds meer regels moeten produceren, 

waardoor de onzekerheid en disfunctioneren van het systeem alleen maar verder toeneemt en 

dit zal op zijn beurt weer meer regels genereren etc., een neerwaartse spiraal. De auteurs 

noemen de Nederlandse modernistische planningtraditie als een dergelijke ontwikkeling 

richting de-differentiatie. Politiek, ambtelijke en wetenschappelijke wereld (subsystemen) zijn 

zo samengesmolten tot een systeem dat er inderdaad kennis en vele plannen worden 

geproduceerd maar geen kwaliteit en tevens een overproductie van regelgeving en weinig 

adaptief vermogen om op veranderingen in te spelen. De verrijking door verschillende 

perspectieven en de correcties vanuit verschillende disciplines verdwijnt. Ik constateer hier 

hetzelfde mechanisme voor het ontstaan van grote crises als in het voorbeeld in paragraaf 3.1 

over de cafébezoekers van Johnson. 

 

Planning in een niet-lineaire omgeving gaat dus over indirecte sturing door structurele 

koppelingen te leggen tussen systemen/organisaties en door programmering. Planning dient 

de-differentiatie te voorkomen; herdefiniëren in de tijd is van groot belang, in feite om de 

rolopvattingen scherp en gescheiden te houden in een zich ontwikkelende wereld: de politici 

moeten politiek bedrijven, de wetenschappers wetenschap en de bedrijven moeten 

ondernemen. In hoofdstuk 5 over het heersende planningparadigma in Nederland beschrijf ik 

dat Flyvbjerg en Teisman op basis van een andere aanvliegroute (praktijkonderzoek) tot 

dezelfde conclusies over rolverdeling komen.  

 

Jessop bespreekt in zijn artikel ‘Capitalism, Steering and the State’ (2003) de opkomst van 

‘heterarchische sturingsinstrumenten’ (waaronder PPS) vanwege de steeds complexere 

coördinatieproblemen in een wereld die steeds verder specialiseert. Een belangrijk kenmerk 

van deze sturingsopvatting is dat de onderliggende organisatie een reflectieve vorm van 

zelforganisatie is van actoren die betrokken zijn in complexe relaties met onderlinge 

afhankelijkheid. Deze actoren zijn continu in dialoog met elkaar om voor al deze actoren 

aantrekkelijke en voordelige gezamenlijke projecten te bedenken en uit te voeren. Deze vorm 

van sturen (heterarchie) is een derde vorm van sturing naast de ‘invisible hand’ (markt) en 

hiërarchie (‘iron fist’). De sturing is volgens Jessop complexer geworden simpelweg omdat de 

samenleving complexer geworden is. 

 

Maar ook ‘heterarchische planning’ kan falen. Hieraan liggen factoren ten grondslag als: 

• past de symmetrie tussen partners in de partnershipgedachte wel bij de mogelijk 

asymmetrische verhoudingen tussen deze partners? 



 81

• past de partnershipgedachte wel bij het staatssysteem (de verhouding tussen de 

verschillende overheidslagen; uiteindelijk kan de politiek alles overrulen)? 

 

Drie manieren om hier mee om te gaan zijn volgens Jessop: 

• een reflectieve oriëntatie: contingente plannen voor onverwachte gebeurtenissen; de 

competentie te switchen tussen governance stijlen; leren om reflectief te leren; 

• een flexibel en groot repertoire aan reacties, dit vanwege de wet van de noodzakelijke 

variëteit (Law of the Requisite Variety) (zie ook paragraaf 3.1); 

•  ‘romantic public irony’: bereid zijn te falen en de kosten hiervan te dragen, niet cynisch 

of fatalistisch worden, maar in goed vertrouwen handelen. Heel pragmatisch. 

 

Volgens Jessop is de ultieme oplossing in deze strategie het betrekken en mee laten doen van 

alle betrokkenen in het planningproces evenals het versterken van verdere voorwaarden 

waaronder effectieve zelforganisatie kan gedijen. 

 

Planning als proces van aanpassing 

Bij planningprocessen gaat het volgens Teisman (2008, p.341-359) om de relatie tussen 

actiesysteem, omringende systemen en context. Afwijkingen tussen uitkomsten van 

planningprocessen en de  verwachtingen ontstaan niet zozeer door het gebrek aan kwaliteit 

van de initiële beslissingen maar door de interferentie tussen deze drie ‘loosely coupled action 

systems’, ieder met een eigen ambitie en gedrag. Het gaat gedurende het proces steeds minder 

om het initiële plan, maar om de dynamiek van het proces waarbij de drie bovengenoemde 

systemen bijna altijd zullen ‘schuiven’. In dit proces worden twee strategieën ingezet, zo toont 

hij aan in een casestudie van de spoorlijn West Coast Main Line in Engeland: een 

‘autopoietic’ strategie gericht op projectmanagement met een afgebakende inhoud en scope, 

tijdslijn en budget en een adaptieve strategie gericht op herdefiniëren en zoeken van nieuwe 

mogelijkheden en kansen. 

 

Evolutionaire planning is een balans tussen het in evenwicht, stabiel en op koers houden van 

het systeem (‘autopoietic strategy’) en aanpassingen die nodig zijn (‘adaptive strategy’).  

Dit relateert Teisman aan zijn eerdere beschouwingen en artikelen over projectmanagement 

(stabiliteit) en procesmanagement (adaptiviteit), zie daarvoor ook hoofdstuk 4. 

 

Klijn zoekt juist parallellen tussen complexiteitstheorie en de bestuurskunde (Klijn, 2008, 

p.299-317). Hij hanteert daartoe de concepten in beide wetenschappen. Drie concepten uit de 

complexiteitstheorie zijn dan interessant: non-lineariteit, zelforganisatie en co-evolutie. Klijn 

stelt vast dat de bestuurskunde nog niet veel gedaan heeft met het concept van non-lineariteit 

en moeilijk te voorspellen systeemgedrag. Het staat inmiddels wel op de onderzoeksagenda. 

Als het om zelforganisatie gaat lijken de ideeën uit de complexiteitstheorieën radicaler dan de 

bestuurskundige concepten. Radicaal zijn met name concepten die afgeleid zijn van de 

theorieën van Giddens die zegt dat institutionele structuren wijzigen uit de interacties tussen 

‘agents’ en bestaande institutionele structuren. In de bestuurskunde wordt niet altijd 

voldoende stil gestaan bij het feit dat het mogelijk is dat beleid geen enkele vat krijgt op 

zichzelf organiserende systemen. Co-evolutie komt in de bestuurskunde terug in de vorm van 

subsystemen die met elkaar of met andere netwerken buiten het systeem co-evolueren. Maar 

co-evolutie duikt in de bestuurskunde ook op in de het stromenmodel van Kingdom. In dit 

model worden beslissingen gemaakt als er koppelingen ontstaan tussen op zichzelf staande 

stromen met ieder hun eigen dynamiek: een ‘stroom’ die problemen ‘ontdekt’ en definieert, 

een stroom die oplossingen genereert en een stroom die politiek bedrijft.  
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Vanuit deze beschouwing analyseert Klijn twee belangrijke ontwikkelingen in de (recente) 

bestuurskunde: ‘New Public Management’ (NPM) en ‘Governance’. NPM probeert 

complexiteit te reduceren door het toewijzen van duidelijke verantwoordelijkheden en het 

aanbrengen van een scheiding tussen beleidsontwikkeling (en -bepaling) en beleidsuitvoering. 

Vanuit complexiteitsdenken treedt ‘de manager’ buiten het complexe systeem, hij maakt er 

zelf geen onderdeel van uit. Hij bepaalt de output die het complexe systeem (het uitvoerende 

systeem) moet behalen evenals de spelregels. De ‘Governance’ benadering stapt zelf in het 

complexe systeem en maakt er onderdeel van uit. Men kent daardoor de processen die er 

spelen. ‘De manager’ probeert maatwerk te leveren en kansen en belemmeringen met de 

andere actoren te verkennen. Dit past overigens in de ‘open’ benadering die ik in hoofdstuk 2 

beschreef. 

 

Klijn komt in dit artikel met drie managementideeën, sturingsvoorstellen ontleend aan de 

complexiteitstheorie die vooral toepasbaar zijn bij ‘wicked problems’: 

• Systemen zijn niet te managen: ‘de manager’ past zich aan (adaptiviteit), in plaats van te 

dirigeren. 

• Slimme interventies: interventies dienen zich te richten op de karakteristieken van het 

systeem zelf en ook interacties tussen actoren te regelen zodanig dat de gewenste richting 

wordt ingeslagen. ‘De manager als facilitator’. 

• ‘Riding the fitness landscape’: het systeem is constant in beweging door de voortdurende 

wederzijdse aanpassingen en interactie. Kansen komen en gaan, actoren nemen (nieuwe) 

posities in. ‘De manager’ dient deze ontwikkeling te volgen en op het juiste moment 

gewenste beleidsvoorstellen in te brengen. Dit voorstel lijkt op de ideeën van de Roo over 

de planner als trendwatcher (zie hoofdstuk 3). Klijn voegt er aan toe dat de planner (‘de 

manager’) in dit voorstel tevens een beleidsondernemer is.  

 

Geldof (2001) onderscheidt in zijn promotieonderzoek vijf karakteristieken van complexe 

adaptieve systemen (CAS): 

• CAS is opgebouwd uit (groepen van) componenten (intellectuele processen, sociale 

processen, fysieke/chemische/biologische processen). 

• interacties (de componenten interacteren met elkaar en onderling). 

• attractoren (preferentietoestanden van een systeem). 

• het grensgebied tussen orde en chaos; het systeem anticipeert op ontwikkelingen van 

buitenaf door structuren te wijzigen (het adaptieve plan). In het onderzoek van Geldof is 

de structuur de set van regels die wordt gehanteerd bij de interacties tussen actoren met 

watersystemen en tussen de actoren onderling. De grens tussen orde en chaos is een 

conditie voor een complex systeem: er is dan een goede balans tussen vasthouden en 

loslaten; gewenste, noodzakelijke veranderingen kunnen plaatsvinden. 

• crises (een systeem gaat over deze grens richting chaos waarna het zich weer ordent; dit 

verklaart zelforganisatie). Kleine crises kunnen het systeem verder helpen. Ik verwijs 

hiervoor naar de passage over de ‘bosbranden’ in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. 

 

Geldof werkt verder een adaptieve (sturings)benadering uit; deze adaptieve benadering voegt 

de volgende zaken toe: 

• de beheerder/planner vormt zelf onderdeel van het ‘te besturen systeem’. Systeem en 

maatschappij worden niet onafhankelijk van elkaar gezien en de actoren vormen zelf een 

onderdeel van het te besturen systeem. Vele processen, fysische, sociale en intellectuele 

processen met grote diversiteit in tijd- en ruimteschalen worden in de beschouwing 

betrokken; 
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• er wordt een ruime opvatting van tijd gehanteerd, tijd is geen barrière maar een 

bondgenoot; er is geen sprake van een statisch (bevroren) optimalisatielandschap; 

• doelen ontstaan, en doelen mogen abstract zijn, systeemgrenzen mogen vrij groot zijn. 

Hierdoor gaan actoren met verschillende doelen juist met elkaar aan de slag (en neemt het 

vertrouwen toe) want de wederzijdse afhankelijkheid is vrij groot door deze brede 

systeemgrenzen. 

 

Bij deze adaptieve benadering is volgens Geldof: 

• de beleidsruimte groter (in het domein van de structurele onzekerheid is de beleidsruimte -

en dus veranderingspotentie- het grootst); 

• ontwerp (‘verandering’) en beheer (‘stabiliteit’) met elkaar verenigd (beheerders doen mee 

in het ontwerpproces en ontwerpers in het beheerproces) (hier ligt een verband met 

variëteit in actoren en strategieën, zie 3.1); 

• men gericht op draagvlak: doelen, maatregelen en draagvlak worden parallel aan elkaar 

ontwikkeld. Draagvlak wordt niet gezocht na het vaststellen van een plan. 

 

“De adaptieve benadering is meer gebaseerd op waarden en daagt betrokkenen uit hun 

verantwoordelijkheid te nemen, hetgeen het vertrouwen tussen partijen versterkt”. 

 

Gerrits (2008) onderzoekt in zijn bestuurskundige dissertatie over de ontwikkeling van 

riviermonden en havengebieden de co-evolutie tussen (sociale) actoren en fysieke 

componenten. Een complex adaptief systeem bestaat uit beide (deel)systemen. Wat betekent 

dat voor beleid en besluitvorming? Hij concludeert: “Coevolution between the systems is 

therefore a matter of reciprocal selection, with the results not being fully determined by 

intended selections made by policy-makers but rather, emerging from the entire complex 

process of reciprocal selections”. Het onderzoek leidt tot een bescheiden opstelling over 

invloed van beleid en aanbevelingen over planningwijzen. Gerrits analyseert drie dimensies 

van besluitvorming die van belang zijn om om te kunnen gaan met verrassingen uit de grillige 

omgeving: 

• Het besef en begrijpen van het wederkerige karakter van besluitvorming. Ongewenste 

responses vanuit de sociale en fysieke deelsystemen zijn zeker mogelijk. Dit begrip kan 

‘beleidsblindheid’ voorkomen. 

• Veerkracht als wapen tegen deze ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen kan 

vergroot worden door de verbindingen, structuur, onderzoek en scope van het 

beleidssysteem te vergroten. Hierdoor wordt diversiteit en variëteit ontwikkeld. 

• Het voorkomen dat angst voor complexiteit leidt tot het vluchten voor complexiteit.  

 

Planning is onderdeel van een complex adaptief systeem 

Innes en Booher werken al tientallen jaren aan de communicatieve planningtheorie. In een 

recente publicatie (2010) leggen ze een koppeling tussen communicatieve planning en 

complexiteitstheoretische inzichten. Innes en Booher gaan zelfs zo ver dat ze voorbij 

complexiteitstheorie als metafoor voor planning stappen: (communicatieve) 

planningprocessen zijn (onderdeel van) complexe adaptieve systemen. Ze voldoen aan hun 

definitie van complexe adaptieve systemen (zie 3.1). 

 

Ze ontwikkelen vervolgens de DIAD theorie: ‘diversity, interdependence, authentic dialogue’. 

Dit zijn voorwaarden om planningresultaten te boeken die waarde opleveren voor de 

samenleving en die voorbereid is om kansen die zich in de steeds veranderende 

planningcontext zullen voordoen te absorberen (adaptiviteit). Ook kan dit een coalitie van 

actoren, sociaal kapitaal, opleveren die de structuur (regels, betekenissystemen) zelf, 
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waarbinnen actoren handelen, geleidelijk kan veranderen. Dit is in lijn met het in paragraaf 

2.6 aangestipte scenario voor planningtheorie in de toekomst, zoals Healey die voor zich ziet: 

de ‘agency’ die de structuur beïnvloedt conform de theorie van Giddens. Dit maakt innovatie 

mogelijk. 

• ‘Diversity’: ontleend aan de complexiteitstheorie is het zaak een grote diversiteit en 

variëteit aan belangen aan tafel te krijgen, dus alle belanghebbende participanten. Er 

moeten vele waarden, belangen, perspectieven, kennisdragers aan het planningproces 

deelnemen zodat robuuste ideeën ontstaan en het systeem adaptieve capaciteit ontwikkelt: 

“A social system needs this variety, just as an ecological system needs biodiversity”. 

• ‘Interdependence’: onderhandelingstheorie leert ons dat wederzijdse afhankelijkheid van 

actoren en belangen cruciaal is om een ‘zero sum game’ te vermijden. 

Complexiteitstheorie beschouwt actoren in ieder geval als onderdelen van een netwerk. 

Wederzijdse afhankelijkheid is een voorwaarde voor een complex systeem. Onderzoek 

van complexiteitswetenschapper Axelrod toont aan dat in dergelijke situaties actoren een 

zekere mate van coöperatief gedrag (gaan) vertonen.  

• ‘Authentic dialogue’: hier referen Innes en Booher aan de condities waaronder authentieke 

dialoog volgens Habermas kan plaatsvinden (zie hoofdstuk 2). Door deze open dialoog 

ontstaat nieuwe kennis en vindt leren plaats. Het strookt met de idee binnen de 

complexiteitstheorie dat interacties tussen actoren het bepalende element is voor het 

gedrag van het systeem als geheel.  

 

Innes en Booher analyseren vervolgens zes casestudies aan de hand van bovenstaande theorie. 

Het gebruik van de DIAD theorie in deze zes casestudies, zo blijkt uit de evaluatie van de 

toepassing van de theorie, maakt het planningproces en de uitkomsten van de cases 

begrijpelijk(er).  

 

Op basis van dit onderzoek werken ze een planningtheorie uit die een stap verder gaat dan 

communicatieve planning. Deze planning moet een veerkrachtiger overheidsbeleid en 

samenleving opleveren. Het gaat erom dat planning en overheidsbeleid dan de stap zetten naar 

‘metagovernance’, sturing op systeemniveau (Innes en Booher, 2010, p.211). “..Away from 

single-handedly developing and implementing plans and programs and instead to steering or 

metagovernance (Bogason and Musso, 2006). Metagovernance refers to ‘the management of 

complexity and plurality’ (Jessop, 1998: 42). Government can do this by enabling and 

encouraging self-organisation and by building capacity in a variety of ways”… “Government 

can offer incentives for cooperation among players; it can create forums for dialogue around 

joint actions to be taken by agencies and private players; and it can set targets and direction 

(Klijn and Koppenjan 2000)”. 

 

Innes en Booher refereren aan drie kenmerken die deze planning in zich zal moeten hebben in 

een onzekere wereld. Ze baseren dit op Axelrod en Cohen’s toepassing van 

complexiteitsdenken op sociale systemen (Axelrod en Cohen, 2000): 

• Variëteit in actoren en componenten. 

• Mogelijkheden voor interactie tussen de actoren. 

• Effectieve methoden voor de selectie van de juiste acties. 

 

Een veerkrachtig systeem is een systeem dat schokken en verrassingen kan verduren, extreme 

stress kan absorberen en zijn kernfuncties (toch) kan vasthouden. “Resilience thinking shifts 

the purpose of governance from the questions ‘where do we want to be and how do we get 

there?’ to ‘how do we move in a desirable direction in the face of uncertainty?’.” 
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Conclusies over adaptieve planning 

Op basis van voorgaande inventarisatie beschrijf ik hieronder een planningstijl die gebaseerd 

is op een complexiteitstheoretisch perspectief. Ik noem deze planningstijl: ‘adaptieve 

planning’. 

 

Planning is geen van buitenaf interveniërende activiteit in een (ruimtelijke) situatie of 

systeem, het maakt er zelf onderdeel van uit. Het is een interventie binnen een zich al lang, 

vanuit het verleden voltrekkende ontwikkeling. Planners zullen zich dan ook goed moeten 

vergewissen van het verleden en de ontwikkelingstrends van de situatie waar ze deel van 

uitmaken maar waar ze ook in willen sturen. Hun interventie zelf zal rekening moeten houden 

met de factor tijd, gedurende het gehele planningproces zullen inhoud, proces en organisatie 

van de planning voortdurend voor verrassingen komen te staan en zich (moeten) aanpassen. 

Onzekerheid is een gegeven.  

 

De sturing (beïnvloeding) die men met planning wil bereiken zal voorzichtig moeten zijn. Een 

vorm van indirecte sturing is aan te bevelen. Planning kan zich het beste bewegen op 

systeemniveau: metaplanning. Gericht op de organisatie van het systeem van private en 

publieke actoren dat vervolgens zichzelf (re)organiseert en de ontwikkelingsrichting (zelf) 

bijstuurt. Dit kan door de variëteit (van betrokken actoren en strategieën), interactie tussen 

actoren en selectie van actoren/strategieën te bevorderen via incentives en spelregels. De 

planner tracht tevens de rolverdeling gekoppeld aan de variëteit en diversiteit van actoren en 

bijdragen in stand te houden. Planning creëert dus geen eindbeeld en ook geen fysiek ontwerp 

maar stuurt door selectie via performancecriteria, op een zodanig niveau dat ze een variëteit 

aan bijdragen en oplossingen evenals interactie hierover uitlokt.  

 

Het doel van deze metaplanning is ‘adaptiviteit’ wat inhoudt dat het systeem, inclusief 

planningfunctie, koerst op een gewenste richting (geen precies eindbeeld) en tegelijkertijd in 

staat is verrassingen en veranderingen te absorberen en productief te maken.  

 

Ook de perfomancecriteria zelf zijn aan verandering onderhevig. 

 

 

3.3 Een complexiteitstheoretisch kader voor de analyse van planning in de praktijk 

 

De diverse planningtheoretici die complexiteitstheorie verkenden hanteren logischerwijs 

fragmenten van denkbeelden en concepten die de complexiteitswetenschap te bieden heeft. 

Dit komt door de complexiteitswetenschap zelf die niet vastomlijnd is en er nog volop debat 

en ontwikkeling plaatsvindt over definities en afbakening. Het komt ook omdat de 

planningtheorie nog maar net begonnen is de complexiteitswetenschap te ontdekken en 

nadruk legt op bepaalde aspecten van complexiteitswetenschappelijke kennis omdat men een 

bepaalde normatieve planningtheorie (planningwijze) propageert.  

 

Ik kom nu toe aan het kader waarmee we adaptieve planning in de praktijk kunnen illustreren 

en analyseren. Een dergelijk kader moet gegrond zijn in de complexiteitswetenschap, en alle 

aspecten die deze wetenschap eigen probeert te maken evenwichtig en systematisch 

benaderen evenals duidelijk categoriseren. Verder moet het een praktisch kader zijn waarmee 

ik de PPS-cases concreet kan analyseren. Ik wil immers een stap verder gaan dan het gebruik 

van complexiteitstheorie louter als metafoor voor (ruimtelijke) planning. Ik ga er vanuit dat 

planning en de (ruimtelijke) situatie waarin het opereert daadwerkelijk een complex adaptief 

systeem is. Ook moet het kader expliciet gericht zijn op de sturingsaspecten afgeleid van 
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complexiteitstheorieën, het gaat immers om relevantie voor planning (als sturende activiteit). 

Het doel is een actiegericht analysekader. Het kader moet verder het geloof in zich dragen dat 

een bepaalde mate van sturing, zelfs van complexe adaptieve systemen, mogelijk is.  

 

 Planning afgeleid van complexiteitstheoretische inzichten is gericht op adaptiviteit. 

“However, it has also become clear to many actors in public administration – that is, the 

public managers in the broad sense of the word – that effectiveness really has to do with the 

ablility to adjust to external forces and changes.” (Teisman en Klijn, 2008, p.289). Zie ook 

Rhodes en MacKechnie (2003, p.78). 

 

Adaptiviteit komt in paragraaf 3.2 al diverse keren voor. Onder adaptiviteit versta ik 

aanpassing van een systeem aan gewijzigde situaties, waarbij de kernfunctie, het uiteindelijke 

doel van dit systeem overeind blijft. In die zin heeft het begrip een offensieve en een 

defensieve kant. Voor een nadere invulling hiervan maak ik gebruik van de publicatie van 

Bahrami (1992, p.35-36), die de begrippen offensief en defensief gebruikt bij zijn uitleg over 

‘flexibele organisaties’. 

 

De offensieve kant houdt in: 

• Behendigheid (snel bewegen en wijzigen). 

• Veelzijdigheid (het vermogen verschillende dingen te doen; diverse competenties bezitten 

om in verschillende situaties te gebruiken). 

 

De defensieve kant bestaat uit: 

• Robuustheid (het vermogen schokken en turbulentie te absorberen, bijvoorbeeld door 

buffers en redundantie). 

• Veerkracht (het vermogen terug te komen na teruggeworpen te zijn, zonder beschadiging). 

 

Adaptiviteit van het systeem ontstaat door (adaptieve) spanning, systeem en de omgeving zijn 

uit evenwicht. Adaptieve spanning zorgt voor zelforganisatie, het systeem wil zich handhaven 

en probeert de spanning weg te nemen. Nobelprijswinnaar Prigogine toonde al aan dat open 

fysische systemen die uit evenwicht zijn niet chaotisch worden of desintegreren, maar 

zelforganiserend gedrag vertonen. Hij toonde met de bekende proef met een houder met 

water, waarbij het oppervlakte steeds verder wordt afgekoeld en de bodem verder wordt 

verhit, aan dat de beweging van de moleculen geordend en in vaste stromingspatronen 

plaatsvindt. Hij suggereerde dat deze fysische wetmatigheid ook toepasbaar is op open 

complexe sociale systemen (Roose, 2002, p.80-90). 

 

Hierbij is sprake van een adaptiviteitsparadox, om zich te kunnen handhaven dient een 

systeem zich te veranderen. Zoals hiervoor al aangegeven zal het systeem hierbij de eigen 

‘identiteit’ op bepaalde punten wijzigen om het overgrote deel en haar integriteit op langere 

termijn te kunnen handhaven. Roose (2002, p.90) gebruikt de metafoor van de schokdempers 

van een auto. De auto kan de weg ononderbroken voortzetten doordat de fluctuaties in de 

omgeving (kuilen) worden opgevangen door de schokdempers. Schokdempers veranderen 

hun eigen vorm in functie van de weg, ze adapteren zich. Het gehele systeem (auto) blijft 

evenwel intact. Verminderde adaptiviteit is herkenbaar door het toenemen van inefficiënties 

en ontevredenheid bij het merendeel van de actoren. 

 

Ik vind het analysekader voor dit promotieonderzoek, dat voldoet aan bovenstaande 

verwachtingen en opvatting over adaptiviteit, in de publicatie van Axelrod en Cohen, 

‘Harnessing Complexity, Organizational Implications of a Scientific Frontier’ (2000). 
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Axelrod en Cohen zijn leden van de BACH groep, wetenschappers die aan de wieg staan van 

de complexiteitswetenschap en de ontwikkeling tot op heden actief vormgeven. Ik laat ze zelf 

aan het woord om te verifiëren waarom ik het analysekader dat zij in hun boek presenteren 

kies (p.1-22): 

• “In a world of mutually adaptive players, even though prediction may be difficult, there is 

quite a bit that you can do. Complexity itself allows for techniques that promote effective 

adaptation”. 

• “We constructed a framework that provides a systematic way to analyze a particular 

setting and thereby suggest useful questions and promising possibilities for action”. 

• “Our contribution lies in our attempt to move the work beyond metaphorical affinities and 

to distill an expliciet method that can be applied in practice”. 

• “It is our argument that principles derived from working with complexity problems shed 

valuable light on the issues confronting policy makers and designers. We develop this 

argument by characterizing a set of change mechanisms in complex systems. While we 

cannot hope to provide any sort of exhaustive catalog, we can show that a wide array of 

examples fall into a few useful clusters. Most of the mechanism and related principles that 

have policy relevance center on three central and deeply connected questions: 

1. What is the right balance between variety and uniformity? 

2. What should interact with what, and when? 

3. Which agents or strategies should be copied and which should be destroyed?” 

 

Dit zijn de hoofdelementen van het kader dat deze wetenschappers vervolgens 

operationaliseren in een uitgebreide behandeling van diverse aspecten en samenvatten in 

actievoorstellen. De auteurs zelf zien hun kader ook als analysemiddel. Dit is van belang voor 

mijn doel PPS te toetsen aan dit kader (is PPS een planningwijze en afgeleid van 

complexiteitstheoretische inzichten?) in hoofdstuk 4 én drie PPS-cases te analyseren en te 

illustreren, met behulp van dit kader (hoofdstukken 6, 7 en 8). 

 

Het kader van Axelrod en Cohen is hierna weergegeven. Daarna licht ik het verder toe, 

waarbij ik tussen haakjes de oorspronkelijke Engelse beschrijving van de auteurs vermeld. 

 

Eén opmerking betreft nog het begrip ‘sturing’. De actoren die willen ‘sturen’ vormen zelf 

onderdeel van het complexe adaptieve systeem dat ze willen ‘sturen’ (beïnvloeden). Dat is 

een dilemma. Echter, actoren kunnen bewust handelen en vanuit een buitenperspectief het 

systeem beschouwen waar ze zelf deel van uitmaken (Geldof, 2001, p.49). Een parallel met 

Rorty’s (pragmatische) ironiebegrip zoals besproken in paragraaf 1.3 dringt zich hierbij op 

(van der Meulen, 2012, p.263, 348).
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ElementElementElementElement::::    Aspect:Aspect:Aspect:Aspect:        

  

Variatie 1. Organisatieroutines om de ‘balans’ 

tussen exploratie en exploitatie te 

genereren 

 2. De verbinding tussen processen die 

zoveel mogelijk variatie voortbrengen 

en effectieve selectieprocessen 

  

Interactie 3. Netwerken met wederzijds 

afhankelijke actoren die samenwerken 

op basis van vertrouwen  

 4. Verspreiding van informatie  

 5. Bevorderen van verbanden 

(“neighborhoods”) tussen potentieel 

samenwerkende actoren 

 6. De mate waarin verschillende 

processen/actoren aan elkaar worden 

verbonden (koppelingen) 

  

Selectie 7. Het gebruik en de promotie van 

perfomance criteria 

 8. Het gebruik van korte termijn 

performance criteria, afgeleid van de 

lange termijn doelen, gedurende het 

gehele traject 

 

Tabel 7 Analysekader: ‘sturing’ in Complexe Adaptieve Systemen (Axelrod en Cohen, 2000, 

p.156-158) 

 

 

Toelichting op het analysekader 

1. Organisatieroutines om de ‘balans’ tussen exploratie en exploitatie te genereren 
(‘Arrange organizational routines to generate a good balance between exploration and 

exploitation’) 

Volgens Axelrod en Cohen is dit een belangrijk trade-off binnen complexe systemen. Dit 

blijkt uit jarenlang onderzoek naar het ontstaan, de transformatie en het verdwijnen van 

actoren en strategieën (en dus populaties: actoren of strategieën met dezelfde kenmerken). Het 

legt de spanning bloot die er in complexe adaptieve systemen bestaat tussen het creëren van 

nieuwe niet geteste populaties die superieur kunnen zijn aan de bestaande populaties of het 

kopiëren van bestaande geteste populaties die zich tot dan toe superieur hebben getoond. 

Aan de ene kant kennen complexe systemen het gevaar dat ze continu ‘aan de kook zijn’: het 

systeem blijft in een voortdurende staat van disorde. Er kunnen effectieve nieuwe ideeën 

(variatie) ontstaan maar deze krijgen geen kans zich te bewijzen in de praktijk die permanent 

in verandering is. Exploratie gaat hier te ver en drukt exploitatie weg. 
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Aan de andere kant bestaat het gevaar van premature convergentie. Deze premature 

convergentie leidt tot het te snel verliezen van de benodigde variatie. Imitatie van en 

voortbouwen op bestaande successen sluit het systeem te snel af van toekomstige en nieuwe 

systeemverbeteringen. Exploitatie drukt hier exploratie weg. Een zogenaamd ‘locked in’ 

effect. De balans tussen exploratie en exploitatie is in feite het ‘op de rand zitten’ tussen orde 

en chaos wat complexe systemen kenmerkt. “Zowel bij te veel als te weinig orde -en dus 

geringe complexiteit- is het adaptief vermogen gering. In het grensgebied is er sprake van een 

goede balans tussen het vasthouden en het loslaten en kunnen gewenste – of noodzakelijke 

veranderingen worden doorgevoerd” (Geldof, 2001, p.41). 

 

2. De verbinding tussen processen die zoveel mogelijk variatie voortbrengen en 
effectieve selectieprocessen (‘attribution of credit’) (‘Link processes that generate extreme 

variation to processes that select with few mistakes in the attribution of credit’) 

Axelrod en Cohen geven hier het voorbeeld van Linux, ‘open source’ software ontwikkeling 

van computer (besturing)systemen. Linux is gratis en gebaseerd op het werk van duizenden 

vrijwilligers wereldwijd die met elkaar via de computer in verbinding staan. Waar men 

verwacht dat gratis software geen betrouwbare oplossingen kan bieden aan haar gebruikers is 

juist Linux in staat geschikt te zijn voor toepassingen die een hoge betrouwbaarheid van 

software vereisen.  
 

Er zijn twee versies van Linux in omloop: een standaard versie en een variantenversies. Een 

aantal centrale managers binnen het netwerk van Linux hebben het recht een bepaalde 

ontwikkelde variant te labelen als een officiële standaardversie. Hier ligt een parallel met 

biologische systemen waar de reproductie ook voorbehouden is aan een aantal 

gespecialiseerde cellen. In beide gevallen is reproductie verbonden aan een kleine fractie 

‘actoren’ waardoor het systeem chaos en inconsistentie (indien alle varianten gelijke kansen 

hebben) vermijdt. 

 

Binnen de variantenversies heeft iedere gebruiker de mogelijkheid performanceproblemen 

naar voren te brengen, verbeteringen voor te stellen en deze door te voeren. Deze verbetering 

is vaak een antwoord op problemen die meerdere gebruikers ondervinden en waar snel 

overeenstemming over is (bijvoorbeeld: te lage snelheid van het systeem, onvoldoende 

bestand tegen crashes e.d.). De combinatie van gratis toegang en de mogelijkheid 

verbeteringen aan te brengen resulteert in een enorme hoeveelheid Linux varianten (dit zijn 

echter geen officiële standaard versies) die weer reacties van andere gebruikers uitlokken. 

Discussies en testen volgen, door de gebruikers binnen de Linux community. Door deze gang 

van zaken is het zeker dat er verbeteringen optreden en varianten ontstaan voor reële 

performance problemen, met weinig negatieve ‘bijwerkingen’.  
 

Axelrod en Cohen (2000, p.54-56) analyseren dat door deze opzet (vrij toegankelijk, gebruik 

van internet) dus een enorme hoeveelheid verbetervoorstellen binnenkomen en grote variëteit 

oplevert. De selectie (‘attribution of credit’) gebeurt echter, net als in biologische systemen 

waar reproductie voorbehouden is aan ‘gespecialiseerde’ cellen, door een beperkt aantal 

centrale actoren. “In both cases, limiting “reproduction” to a tiny fraction of all agents reduces 

the chaotic inconsistency that would follow if all variants had equal opportunity to shape the 

future.” 
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3. Netwerken met wederzijds afhankelijke actoren die samenwerken op basis van 
vertrouwen (‘Build networks of reciprocal interaction that foster trust and cooperation’) 

Putnam (Axelrod en Cohen, 2000, p.64-68) onderzocht de achtergrond van het functioneren 

van regionale en lokale samenlevingen in Italië. “Sociaal kapitaal” is de belangrijkste factor 

voor het al dan niet succesvol functioneren van deze regionale gemeenschappen. Het sociaal 

kapitaal, opgebouwd door de eeuwen heen op basis van horizontale civiele verbanden en 

coöperaties: van gilden tot buurtverenigingen, zorgt voor een basis voor economische groei, 

welvaart en effectief overheidsbeleid. Dit maakt het verschil tussen Noord Italië en Zuidelijk 

Italië.  

 

Enkele mechanismen zorgen voor dit effect: 

Het principe van ‘ik doe wat voor jou in de verwachting dat jij later wat terug doet voor mij’. 

Sterke en langdurige interactie-netwerken zorgen voor het verminderen van opportunisme. De 

geloofwaardigheid van personen en partijen is snel bekend door de hoge informatiedichtheid 

in deze netwerken. Sterke betrokkenheid op elkaar leidt tot succesvolle samenwerking, deze 

voorbeelden van succesvolle samenwerking krijgen op hun beurt navolging. 

 

De economische activiteit die gebaseerd is op dit sociale kapitaal is een verrassende 

combinatie van competitie en coöperatie. In Noord Italië ziet men veel kleinschalige 

technologisch hoogwaardige industrie die de competitie aangaat op het gebied van stijl en 

efficiëntie maar samenwerken als het gaat om administratie, de inkoop van basismaterialen, 

financiering en onderzoek. Patronen van weinig verticale integratie (men huurt in voor de 

levering van halfproducten) en veel horizontale integratie (ondernemersverenigingen leveren 

administratieve en financiële ondersteuning) zijn zichtbaar. 
 

Axelrod en Cohen stellen dan ook dat interactie een systeem ‘levend maakt’ (Axelrod en 

Cohen, 2000, p.63). Interactiepatronen sturen gedrag en uitkomsten van een complex adaptief 

systeem, de structuur en sturing van de interactiepatronen is dus van belang. 

Interactie gebaseerd op wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking levert minder 

opportunisme, meer efficiëntie en meer (economisch) resultaat op (Axelrod en Cohen, 2000, 

p.67). Ook de combinatie van de schijnbare tegenstelling ‘competitie – coöperatie’ is een 

belangrijk kenmerk van complexe systemen (Axelrod en Cohen, 2000, p.66).  

 

Ook in onderzoek naar allianties is aangetoond dat synergie en meerwaarde worden bereikt 

door ‘zachte waarden’ als vertrouwen en de ‘mindset’ van actoren. Partners zouden daarvoor 

van een (contractuele) ‘exchange partnership’ (gebaseerd op wantrouwen, reactiviteit, 

afstandelijkheid) naar een ‘collaborative partnership’ (gebaseerd op vertrouwen, proactiviteit, 

innige relaties) moeten groeien (Weihe, 2008, p.155). Lange termijn relaties ondersteunen 

deze stap. 
 

4. Verspreiding van informatie (‘Assess strategies in light of how their consequences can 

spread’) 

“Interactions do not happen at random”. Door barrières of (extra) stimulans ten aanzien van 

de interactie en informatieverspreiding tussen actoren en actorgroepen vindt er als het ware 

sturing van informatie en/of energiestromen plaats. Deze barrières kunnen bewust ingebracht 

worden. Dit is met name van belang voor de eerder genoemde balans tussen exploratie en 

exploitatie: “..a healthy social network should probably contain a mix of strongly and weakly 

clustered contacts. That is what would provide agents with a better balance of exploitation and 

exploration” (Axelrod en Cohen, 2000, p.91).  
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Als alle actoren zeer gemakkelijk, zonder barrières met elkaar kunnen interacteren vindt 

informatieverspreiding in het systeem razendsnel plaats, de ‘wereld’ wordt klein en innovaties 

die net ontluiken verspreiden zich derhalve ook (te) snel en variëteit verminderd, er is sprake 

van homogenisering en premature convergentie. Anderzijds is er bij schaarse kontakten tussen 

actoren nauwelijks nog sprake van een netwerk, komt het niet tot ontwikkeling (zie ook 

Geldof, 2001, p.42). 
 

5. Bevorderen van verbanden (“neighborhoods”) tussen potentieel samenwerkende 
actoren (‘Promote effective neighborhoods’) 

Resultaten uit een van de onderzoeken naar het beroemde Prisoner’s Dilemma staan aan de 

basis van deze strategie. Uit deze speltheorie blijkt dat op korte termijn het altijd profijtelijk is 

voor een actor om egoïstisch te handelen, maar dat bij samenwerking over een langere periode 

het resultaat voor beiden beter is. Uit onderzoek van Riolo (Axelrod en Cohen, 2000, p.95-

100) blijkt dat het inbrengen van ‘leren’ (het overnemen van strategieën van succesvolle 

actoren) in een groep actoren die elkaar ‘at random’ ontmoeten niet automatisch leidt tot 

samenwerking (en dus een beter gezamenlijk resultaat). Door het gebruik van symbolen/’tags’ 

waarbij de afspraak was om de interactie op te zoeken met die actoren met dezelfde ‘tag’ 

ontstond wel een verband van samenwerkende actoren. Door actoren dus ‘aan elkaar te 

binden’ door ze letterlijk of figuurlijk dicht bij elkaar te brengen, ontstaat profijtelijke 

samenwerking en kan men uit egoïstisch gedrag breken. De strategie van ‘tit-for-tat’ (lik op 

stuk) blijkt overigens de meest succesvolle. In deze strategie heeft vanaf de start van een spel 

of project coöperatie de voorkeur, maar volgt de actor altijd de strategie (ook een niet-

coöperatieve) van de ander. 
 

6. De mate waarin verschillende processen/actoren aan elkaar worden verbonden 
(koppelingen) (‘Do not sow large failures when reaping small efficiencies’) 

Processen aan elkaar linken kan de efficiëntie van (sub)systemen verhogen. Maar door aan 

elkaar te koppelen wat voorheen niet aan elkaar gekoppeld was, kunnen risico’s toenemen. 

Optredende problemen kunnen zich veel makkelijker verspreiden door het gehele 

(gekoppelde) systeem waardoor de gevolgen ook op grotere en wijdere schaal optreden. 

Voorbeelden zijn computersystemen, telefoonsystemen, energienetwerken. Als er ergens in 

bijvoorbeeld het energiesysteem problemen optreden kan, door het feit dat ze op grote schaal 

gekoppeld zijn om lokale energietekorten te voorkomen, het gehele net down gaan en alle 

gebruikers de negatieve gevolgen ervaren. Weegt de hogere efficiëntie op tegen het grotere 

risico? Er kan onderscheid gemaakt worden in losse en harde (starre) koppelingen.  
 

7. Het gebruik en de promotie van perfomance criteria (‘Use social activity to support the 

growth and spread of valued criteria’) 

Niet alleen directe promotie van performancecriteria die gekoppeld zijn aan een competitie is 

van belang. Het (juiste) gebruik en de bekendheid van deze criteria wordt tevens bevorderd 

door het gehele proces eromheen: het formuleren en debatteren over de criteria voor de te 

winnen prijs, het samenstellen van de jury, het werven van kandidaten en het bekend maken 

van de winnaars. Zeker als het gaat om subjectieve criteria. Verder kan in een dergelijke 

wedstrijd een set van criteria worden ontwikkeld die boven de gangbare standaarden uitstijgt. 

Een dergelijke benadering leidt tot: 

• winnaars, diegene(n) die de criteria het beste invullen; 

• nieuwe ontwikkelingen, trends, producten die voortbouwen op de succescriteria van deze 

competities; 

• ontwikkeling van en vormgeving aan de waardering en smaak van het publiek 

(Axelrod en Cohen, 2000, p.125). 



 92

 

8. Het gebruik van korte termijn performance criteria, afgeleid van de lange termijn 
doelen, gedurende het gehele traject (‘Look for shorter-term, finer-grained measures of 

success that usefully stand in for longer-run, broader goals’) 

Selectieprocessen kunnen lang duren. Het gaat vaak om lange termijn-doelen, waardoor pas 

na lange tijd blijkt welke oplossing, welk alternatief voldoet aan de selectiecriteria (de ‘fittest’ 

is). Door van de lange termijn-doelen (die uitstijgen boven het gemiddelde, de trend) de juiste 

korte termijn-criteria af te leiden en toe te passen kan sneller gekozen worden uit een variëteit 

aan hoogwaardige oplossingen of alternatieven (Axelrod en Cohen, 2000, p.142). 

 

Door een goede afspiegeling van de lange termijn-doelen te maken hoopt men dat het 

gekozen alternatief ook het juiste alternatief is gelet op de gewenste lange termijn 

performance. Hierin ligt tevens het risico van deze strategie. De korte termijn selectiecriteria 

kunnen voor verschillende fasen van de planning opgesteld worden om voortdurend de 

gewenste selecties te (kunnen) maken en het proces langdurig te sturen en te begeleiden. 
 

Dit kader gebruik ik voor de analyse van de drie PPS-cases in de hoofdstukken 6, 7 en 8. 

 

 

3.4 Samenvatting 

 

De ontwikkeling van de planningtheorie laat een verschuiving van sturing op de inhoud naar 

sturing van processen en organisatie zien. In opkomst is een stroming die planning spiegelt 

aan complexe adaptieve systemen, hier is ‘sturing’ (beïnvloeding) op het niveau van ‘context’ 

en systeem aan de orde. 

 

Voor een planningwijze gebaseerd op complexe systemen wil ik vervolgens inzicht hebben 

in: 

1. de werking van complexe systemen; 

2. de denkbeelden van planners en planningtheoretici die al een verband hebben gelegd 

tussen planningwijzen en ‘complexiteitstheorie’; 

3. een analytisch en actiekader voor deze planningwijze. 

 

Ad 1. De werking van complexe systemen beschrijf ik aan de hand van: 

• non-lineariteit 

• co-evolutie en emergentie 

• zelforganisatie 

• adaptiviteit 

• ‘gedragspatronen’ van complexe adaptieve systemen 

• aangrijpingspunten voor sturing van complexe adaptieve systemen: 

• competitie 

• feedback 

• spelbepalers: ‘population engineering’ 

• variëteit 

 

Ad 2. Vervolgens verwoord ik enkele definities van complexe (adaptieve) systemen en stap ik 

over naar denkbeelden en onderzoeken van diverse planners ten aanzien van de relatie 

planning-complexiteit/complexe systemen, op basis waarvan ik een adaptieve planningwijze 

formuleer die bruikbaar is voor de PPS-praktijk. 
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Adaptieve planning vindt haar grondslag in de werking en sturing van complexe adaptieve 

systemen. Adaptieve planning levert geen eindbeeld en ook geen fysiek ontwerp maar stuurt 

door selectie via performancecriteria, op een zodanig niveau dat ze een variëteit aan bijdragen 

en oplossingen evenals interactie hierover uitlokt. Het doel van deze ‘metaplanning’ 

(beïnvloeding op het niveau van het systeem) is ‘adaptiviteit’ wat inhoudt dat het systeem, 

inclusief planningfunctie, koerst op een gewenste richting (geen precies eindbeeld) en 

tegelijkertijd in staat is verrassingen en veranderingen te absorberen en productief te maken. 

 

Ad 3. Een analytisch en actiekader voor adaptieve planning vind ik, onderbouwd, bij Axelrod 

en Cohen (2000). Hun kader bestaat uit acht sturingsaspecten afgeleid van de drie 

(hoofd)elementen van complexe adaptieve systemen: 

• Variëteit 

• Interactie 

• Selectie 
 

In het volgende hoofdstuk ga ik dieper in op publiek-private samenwerking (PPS) en welke 

relatie gelegd kan worden met adaptieve planning.
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Hoofdstuk 4  PPS in planningtheoretisch perspectief 
 

4.1 Inleiding 

 

Onderzoeksvraag 4 (A) Wat is PPS, ook in planningtheoretisch en complexiteitstheoretisch 

perspectief en (B) Welke ontwikkeling heeft PPS doorgemaakt in Nederland? 

 

Voordat ik PPS-cases kan koppelen aan het gekozen complexiteitstheoretische analysekader 

en de institutionele beperkingen en mogelijkheden voor PPS in Nederland kan bespreken, is 

het zaak PPS en de ontwikkeling van PPS in Nederland te kennen. Ook de bepalende 

elementen van PPS zijn van belang om PPS te kunnen plaatsen in planningtheoretisch 

perspectief zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 en 3. 

 

In paragraaf 4.2 ga ik in op de diverse definities en vormen die de wetenschappelijke en 

praktijkliteratuur hanteert voor het verschijnsel PPS. Uit de grote verscheidenheid aan 

definities destilleer ik die elementen waar PPS onlosmakelijk mee verbonden is en die naar 

mijn opvatting de kern vormen van PPS. Deze elementen worden in een intermezzo in 

samenhang met elkaar gepresenteerd. Ik leg en onderbouw in paragraaf 4.3 de relatie met 

planning- en complexiteitstheorie, zoals verwoord in hoofdstukken 2 en 3. Ook met 

betrekking tot de twee verschillende hoofdvormen van PPS (paragraaf 4.4) geef ik in een 

intermezzo weer welke samenhang tussen beiden in de praktijk zou kunnen bestaan. De 

effecten, de resultaten die PPS oplevert voor de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkeling 

zijn onderwerp van paragraaf 4.5. In paragraaf 4.6 schets ik de ontwikkeling van PPS in 

Nederland zodat de lezer de PPS-cases die ik in de volgende hoofdstukken beschrijf en 

analyseer beter kan plaatsen en begrijpen. 

 

 

4.2 Wat is PPS, bepalende elementen van PPS 

 

PPS is wereldwijd een groeiend fenomeen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw (Linder 

en Rosenau in Rosenau, 2000, p.16). In de literatuur wordt het bedrag van 450 miljard USD 

tussen 1985 en 2004 genoemd voor PPS op het gebied van weg, rail, vliegvelden, zeehavens, 

water en gebouwen (wereldwijd). Het merendeel van deze PPS-projecten wordt gerealiseerd 

in Europa, Azië en het verre Oosten (Aziz, 2007, p.918). PWC rapporteert dat in 2004-2005 

206 PPS-contracten getekend werden met een investeringswaarde van 52 miljard USD. De 

Wereldbank spreekt over 786 miljard USD in de periode 1990-2003 (Iossa, Spagnolo, Vellez, 

2007, p.3).  

 

PPS is aldus geen marginaal verschijnsel bij het voorzien in publieke werken en diensten. In 

het Verenigd Koninkrijk wordt inmiddels 10-15 % van het jaarlijkse investeringsbudget van 

de overheid besteed aan PPS-projecten (Hodge en Greve, 2008, p.93). Het gaat hier om 794 

Private Finance Initiative (PFI ) projecten (stand december 2006) en een investeringsvolume 

van 55 miljard euro (Iossa, Spagnolo, Vellez, 2007, p.3). In Nederland is het aantal en aandeel 

PPS-projecten nog relatief klein. Medio 2012 zijn zo’n twintig DBFM-projecten voor 

publieke werken in aanbouw, gebouwd of reeds in beheer genomen (internetsites van PPS bij 

het rijk, PPS Netwerk, PPS Support; opgehaald september 2012). Deze projecten 

vertegenwoordigen een contractwaarde van grofweg zes miljard euro (eigen inschatting op 

basis van bovengenoemde informatiebronnen). Zie voor een uitleg van DBFM (Design, Build, 

Finance, Maintain) projecten de intermezzo’s en verderop deze paragraaf. 
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Ecorys telt in een studie in 2002 eenenvijftig grotere PPS-projecten in Nederland waarvan 

54% in de infrastructuur en 46% in de ruimtelijke ordening (Klijn, 2009, p.28). Het betreft 

hier diverse PPS-vormen, niet alleen de DBFM-variant. Het aantal Nederlandse PPS-

projecten in vooral de weginfrastructuur, overheidshuisvesting en ruimtelijke ordening zal de 

komende jaren stijgen. Een indicatie daarvoor is dat het merendeel van de wegverbredingen 

rond Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) (A6/A9/A1/A10) ter waarde van ca. vier miljard 

euro aangepakt worden als DBFM-projecten in de periode 2010-2017 (Marktconsultatie 

RWS, Amsterdam, 13 mei 2009). Het eerste en tweede kabinet Rutte zeggen in haar 

Regeringsverklaringen (2010 en 2012) expliciet PPS te willen stimuleren.  

 

Diverse auteurs positioneren PPS als een ‘derde weg’ tussen traditionele publieke 

projectplanning en –ontwikkeling en privatisering (Koppenjan in Priemus, Flyvbjerg en van 

Wee, 2008, p.189; Linder in Rosenau, 2000, p.25). Ontdaan van alle politieke en 

maatschappelijke discussie die dit kan oproepen maken Klijn en Teisman duidelijk dat het 

hierbij in wezen gaat om het combineren van de (verschillende) meerwaarde die publieke en 

private organisaties kunnen brengen. Een belangrijke meerwaarde is de te bereiken synergie 

tussen de publieke en private kwaliteiten. Dit is de mogelijkheid om door integratie van 

verschillende onderdelen en het combineren van inspanningen een product te vervaardigen dat 

zonder die inspanningen niet gerealiseerd wordt (Klijn en Teisman in van Ham en Koppenjan, 

2002, p.48). Meerwaarde van PPS wordt niet alleen in synergie gezocht, het doel van PPS is 

doorgaans omschreven als meer kwaliteit voor hetzelfde budget of dezelfde kwaliteit voor 

minder geld (Eversdijk en Korsten, 2007). 

 

“The third way, if we ignore the rhetoric and try to define it positively, can be understood as 

an attempt to combine the added value of governmental interference with the qualities of 

market oriented parties. Public-private partnerships can be seen as the organizational 

manifestation of this idea” (Klijn en Teisman in Osborne, 2000, p.84).  

 

In de ontwikkeling van het denken en functioneren van PPS is een verschuiving zichtbaar in 

de visies op de meerwaarde die private partijen kunnen leveren. Werd er eerst vooral gedacht 

aan zuiver financiële meerwaarde door de private financiering van publieke projecten bij een 

tekort aan publieke middelen, tegenwoordig wordt ook gewag gemaakt van de hoge graad van 

efficiëntie, de deskundigheid, de ervaring, specialisatie, discipline en besluitvaardigheid die 

de private sector bezit. “Zo zal er meer aandacht zijn voor discipline; vanwege het primaat 

van de politiek bestaat in de publieke sector altijd de kans dat een eerder genomen besluit 

wordt teruggedraaid. Ook is de besluitvaardigheid van de private sector vaak groter.” 

(Commissie Private Financiering van Infrastructuur, 2008, p.7-8, p.34). Bij publieke 

meerwaarde kunnen we denken aan de kennis en ervaring van diverse overheidsdiensten ten 

aanzien van: 

• publiekrechtelijke procedures 

• een publiek netwerk  

• betrouwbaarheid naar de markt 

• financieringscapaciteit 

• haalbaarheid van het project met betrekking tot politieke ontwikkelingen  

(Bult-Spiering, 2003, p.51). 

 

Aziz (2007, p.918-919) maakt in dit verband onderscheid tussen ‘finance-based’ PPS en 

‘service-based PPS’. Door dit onderscheid maakt hij de grote consequenties voor de vorm en 

inrichting van de PPS direct duidelijk. Bij een finance-based PPS is er vooral sprake van een 

tekort aan overheidsmiddelen. Dit wil zeggen dat de private financiering die wel kan voorzien 



 96

in het publieke object niet (geheel) bekostigd kan worden uit overheidsmiddelen maar deels of 

zelfs volledig afhankelijk is van mogelijkheden van tol en andere vormen van betaling door 

gebruikers. De private financiering wordt terugverdiend met private economische exploitatie 

en uitbating door middel van tol of kaartjes. In de service-based PPS wordt een mechanisme 

geïntroduceerd waarbij de overheid met financiële incentives het prestatieniveau, de service, 

van de private partij op een gewenst niveau houdt. Dit kan alleen maar als de bekostiging van 

het privaat gefinancierd publieke object in handen van de overheid ligt. De private 

financiering wordt terugverdiend door publieke uitbetaling tijdens de economische 

exploitatieperiode. 

 

Door het onderscheid dat Aziz aanbrengt worden ook de mogelijke hoofdmotieven voor PPS 

zichtbaar (zie ook Commissie Private Financiering van Infrastructuur/bijlagen, 2008, p.32): 

• Het tegengaan van voortdurende budget- en tijdsoverschrijdingen bij projecten. 

• Een urgente investeringsbehoefte gecombineerd met een gebrek aan ruimte op de 

overheidsbegroting op korte termijn.  

• De behoefte van betere prestaties (van de infrastructuur in dit geval). 

 

Om het onderscheid tussen financiering en bekostiging van PPS waarover hiervoor gesproken 

wordt te begrijpen maak ik gebruik van de uitleg die de Commissie Private Financiering van 

Infrastructuur hierover geeft (CPFI, Commissie Private Financiering van Infrastructuur, 2008, 

p.20). 

 

 

 
 

Figuur 12 Combinaties van financiering en bekostiging (bron: CPFI, 2008, p.20) 
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Zo ontstaan er vier combinaties van financiering en bekostiging: 

• Publieke financiering en publieke bekostiging: de klassieke overheidsplanning in 

Nederland met bijvoorbeeld financiering en bekostiging vanuit het Infrafonds van de 

rijksoverheid bij infrawerken. 

• Private financiering en publieke bekostiging: zie hiervoor onder de service-based PPS van 

Aziz. 

• Publieke financiering en private bekostiging: de overheid investeert maar bekostigt deze 

financiering uit bijvoorbeeld tol (voorbeeld: de Westerscheldetunnel). 

• Private financiering en private bekostiging: zie hiervoor onder de finance-based PPS van 

Aziz. Deze PPS-vormen op het gebied van infrastructuur komen vooral veel voor in Zuid-

Europese landen en de Verenigde Staten. In PPS gebiedsontwikkeling in Nederland is 

deze vorm ook dominant, de private partijen zijn voor de bekostiging van hun financiering 

in een gebied voor een groot deel afhankelijk van de verkoop of verhuur van woningen, 

winkels etc. Soms verstrekt de overheid een bijdrage voor de publieke delen van het 

project of als algemene bijdrage aan een voorzien tekort. 

 

Volgens sommige auteurs is een financiële betrokkenheid van private partijen een voorwaarde 

om te spreken van PPS. “In PPP private parties are expected to take responsibility with regard 

to the financing of the project” (Koppenjan in Priemus, Flyvbjerg en van Wee, 2008, p.191). 

 

Het combineren van private en publieke kwaliteiten betekent ook dat risico’s (en kansen) 

verdeeld en/of gedeeld worden, anders dan in een klassieke publieke benadering waarbij 

traditioneel veel risico’s bij de overheid liggen en de private partijen sec als uitvoerders 

beschouwd worden, ook qua verantwoordelijkheid en dus risico’s. Des te meer de overheid de 

risico’s naar zich toe haalt des te minder kwaliteiten van de private partijen aangesproken 

worden (mits deze private partijen de desbetreffende risico’s het beste kunnen managen): 

“This use of a principal-agent arrangement leads to a dilemma; the planning process is being 

organized in great detail by public actors, reducing the private actors to simple implementers” 

(Klijn en Teisman in Osborne, 2000, p.88). Of zoals hoogleraar de Ridder het wat minder 

wetenschappelijk maar wel duidelijk verwoordt ten aanzien van de grote problemen rond de 

kosten- en tijdoverschrijdingen van de Noord/Zuid metrolijn in Amsterdam (Volkskrant, 28 

februari 2009, p.2): “Een overheid wil een metrolijn. Dan komen de ingenieursbureaus op de 

proppen. Alles wordt dichtgetimmerd, want overheden wantrouwen bouwers…Maar hoe meer 

je als opdrachtgever specificeert, des te verantwoordelijker je wordt als er wat fout gaat…Laat 

die aannemers het maar verzinnen, want zij moeten het ook bouwen. Die komen dan heus niet 

met fancy en ingewikkelde dingen, want de verplichtingen en aansprakelijkheden zijn dan 

veel duidelijker”.  

 

Dit raakt volgens mij de kerndoelen van PPS: meer kwaliteiten van publieke en private 

partners inzetten door een andere dan klassieke verantwoordelijkheids- en risicobenadering. 

Hierin ligt het verschil met gangbare contractering van activiteiten door een 

overheidsorganisatie aan een privaat bedrijf. In bijgaande figuur wordt dat duidelijk (Linder 

en Rosenau in Rosenau, 2000, p.14). 
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Figuur 13 Partnering en PPS (bron: Rousenau, 2000, p.14) 

 
 

Het gaat bij PPS niet om een contract voor een activiteit die een commerciële private partij 

gaat verrichten voor een overheid, de horizontale verschuiving. Hierbij blijft de functionele 

oriëntatie van de organisatie hetzelfde, de inkomstenbron wordt anders (de overheid betaalt 

voor de activiteit uit belastinggeld). Er vindt een intrasectorale verschuiving plaats:  

“In relative terms, intrasectoral changes entail weak partnerships, both in terms of 

commitment to entities outside one’s own sector and consequences for service provision” 

(Linder en Rosenau in Rosenau, 2000, p.11).  

 

Een verticale, intersectorale verschuiving (figuur 13), waar het bij PPS om gaat en die volgens 

Linder en Rosenau veel sterkere partnerships oplevert, wijzigt juist de (risico)oriëntatie van de 

private partijen. “Movement into the public sector depicts a channeling of the firm’s profit 

motive to public purposes”. In het traditionele proces heeft iedere partij haar eigen doelen, die 

in verschillende fasen aan de orde komen en dan botsen (Koolwijk en Geraedts, 2006, p.3-7). 

Risico’s worden afgewenteld naar de volgende fase in het traditionele proces en de daarbij 

behorende andere partij. In een PPS worden door een andere risicobenadering doelen 

(functionele oriëntaties) zoveel mogelijk gelijk geschakeld. 

 

In het algemeen gaat het bij projecten om de volgende risico’s (Rothengatter in Priemus, 

Flyvbjerg en van Wee, 2008, p.222): 

• constructie en bouwrisico’s; 

• operationele risico’s; 

• vraagrisico’s; 

• financiële risico’s ; 

• politieke risico’s ; 

• force majeure risico’s. 
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Aanvullend worden nog genoemd (Bult-Spiering, 2003, p.42 en van Ham en Koppenjan, 

2002, p.29): 

• ontwerprisico’s; 

• interactierisico’s; 

• planningrisico’s; 

• democratische risico’s; 

• maatschappelijke risico’s. 

 

Millar en Lessard (in Priemus, Flyvbjerg en van Wee, 2008, p.147) groeperen risico’s in drie 

klassen: 

• Technische risico’s (verbonden aan het project zelf). 

• Marktrisico’s (verbonden aan de markten waar het project op is gericht). 

• Institutionele risico’s (verbonden aan de institutionele, sociale en economische setting van 

een project). 

 

Als risico’s moeten beschouwd worden de meetbare risico’s: de meetbare mogelijkheid (kans) 

dat het daadwerkelijke resultaat van een project af kan wijken van het verwachte resultaat. 

Maar ook onzekerheid is een risico, namelijk een niet meetbaar risico: de mogelijkheid van 

afwijking kan niet op een kwantitatieve wijze gemeten of ingeschat worden (OECD, 2008, 

p.48, 51, 52). Friend en Hickling (2005, p.9) onderscheiden drie typen (structurele) 

onzekerheden in planning en besluitvormingsprocessen: onzekerheden over de omgeving 

waarop de beoogde beslissingen en maatregelen betrekking hebben, onzekerheden met 

betrekking tot (politieke) waarden die spelen en onzekerheden over keuzes en beslissingen die 

in gerelateerde (beleids)terreinen worden gemaakt. 

 

Indien de wens bestaat meer kwaliteiten (meerwaarde) van private partijen te gebruiken dan 

zullen deze private partijen ook meer verantwoordelijk gemaakt moeten worden voor zaken 

als bijvoorbeeld ontwerprisico’s, operationele (incl. onderhoud)risico’s en vraagrisico’s. 

Hierdoor wordt niet alleen de betreffende kwaliteit van de private partij aangeboord, ook 

ontstaat er koppeling tussen kwaliteiten en verantwoordelijkheden: “Zo kan de contractant 

bijvoorbeeld duurzamere materialen gebruiken voor de constructie van een weg als hij weet 

dat hij hem ook 30 jaar moet beheren. Tenslotte verdient hij de extra kosten terug met lagere 

kosten voor het onderhoud” (Klijn en van Twist, 2008, p.3). Dit wordt ook wel aangeduid met 

de term life cycle benadering. Door risico’s van verschillende fasen in de handen van (een 

groep) private partijen te leggen kunnen er lagere life cycle kosten en een betere 

prijs/kwaliteit verhouding ontstaan (Bult-Spiering, 2003, p.198; Commissie Private 

Financiering van Infrastructuur, 2008, p.9). De OECD citeert een studie van Arthur Andersen 

en Enterpise LSE uit 2000 waarin onderzocht is dat 60% van alle kostenbesparingen in de 

bestudeerde PPS-projecten voortkwamen uit risicoverschuiving; in zes van de zeventien cases 

was de volledige ‘value for money’ (prijs/kwaliteit verhouding) een gevolg van de 

risicoverschuiving (OECD, 2008, p.48). Zie ook Leavitt en Morris (2007, p.328). 

 

Private partijen zullen wel slechts grote verantwoordelijkheid en daaraan verbonden risico’s 

willen nemen indien ze zelf meer invloed hebben op plan- en ontwerpkeuzes. 

Verantwoordelijkheid en bevoegdheid zijn twee zijden van dezelfde medaille. 

 

De risicoverdeling tussen publieke en private partijen kan gebaseerd worden op de lessen uit 

het risicomanagement. Het neerleggen van een risico bij een partij is daarbij afhankelijk van 

de competentie van deze partij om dit risico het beste te managen. Volgens Corner (in OECD, 
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2008, p.49) betekent ‘het beste kunnen managen’: het managen tegen de laagste kosten. 

Hierdoor verminderen de totale (life cycle) kosten van het project of plan. Bij een 

verschuiving van risico’s naar private partijen zullen ook structurele onzekerheden mee 

verschuiven. 

 

Er kunnen koppelingen gelegd worden tussen de risico’s en verantwoordelijkheden van 

deelprojecten met verschillende verantwoordelijke private en publieke partijen, waardoor 

meerwaarde ontstaat voor het gehele totaalproject. Denk bijvoorbeeld aan ontsluitingswegen 

en groengebieden nabij woon- en kantoorlocaties, deelprojecten/gebieden die voor hun 

functioneren sterk afhankelijk zijn van ieders kwaliteiten en voorzieningen. In de 

gebiedsontwikkeling gaat dit ook wel gepaard met kostenverevening, met een deel van de 

opbrengst van de commerciële functies en met overheidsinvesteringen worden de publieke 

functies gezamenlijk gefinancierd (van den Hof, 2006, p.52). 

 

Naast inbreng van middelen verwoordt van de Hof (2006, p.49) de consensus in de PPS-

literatuur dat meer risico’s bij de markt neerleggen een ander belangrijk kenmerk is van PPS: 

“Bij een samenwerking zonder inbreng van middelen en zonder verdeling van risico’s is 

interdependentie niet waarschijnlijk. Er kan dan ook niet van PPS worden gesproken”. Met 

andere woorden, PPS is geen ‘vrijblijvende’ samenwerkingsrelatie. Ook de OECD en 

Cartlidge benadrukken het nemen van meer risico’s door private partijen als het belangrijkste 

element om te kunnen spreken van PPS (OECD, 2008, p.47; Cartlidge, 2006, p.21). Andere 

auteurs ondersteunen deze visie. “PPS is te omschrijven als een samenwerkingsvorm tussen 

publieke en private actoren met een min of meer duurzaam karakter waarin actoren 

gezamenlijke producten en/of diensten ontwikkelen en waarin risico’s, kosten en opbrengsten 

worden gedeeld” (Klijn en Teisman in Koppenjan en van Ham, 2006, p.47 en in Osborne, 

2000, p.85). “PPS is te beschouwen als een samenwerkingsvorm, gericht op partnerschap, 

innovatie, interactieve sturing, toegevoegde waarde voor alle partners en het delen van (met 

name financiële) risico’s tussen publieke en private partijen” (Eversdijk en Korsten, 2007). 

 

Van belang is dat er niet (alleen) een onderscheid wordt gemaakt tussen private risico’s 

enerzijds en publieke risico’s anderzijds. Binnen deze groepen acteren zeer verschillende 

organisaties. Zo zal een bank anders tegen de risico’s van een project aankijken dan een 

aannemer. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet een project eveneens anders dan een 

gemeente etc. (Koppenjan en van Ham, 2006, p.31). 

 

Denken over risico’s levert een beweging naar een life cycle benadering op (Lenferink, 

Tillema, Arts, 2008, p.3). Hiermee raak ik een ander belangrijk kenmerk van PPS: de 

langdurige relatie tussen publiek en privaat waardoor de beheer-en onderhoudsfase van een 

project aanmerkelijk in belang toeneemt. Zoals Deloite constateert als het gaat om PPS (2003, 

p.1): “Verschillende taken en verantwoordelijkheden die traditioneel bij de overheid liggen, 

worden op deze wijze overgedragen aan een private partij die hiervoor gedurende een lange 

contractperiode een periodieke vergoeding ontvangt. De overheid neemt op deze wijze een 

dienst af in plaats van een product.”  

 

Diverse PPS-definities hanteren de langdurige relatie als een onderscheidend criterium om 

van PPS te kunnen spreken (cursivering door mij): “PPPs are aimed at increasing the 

efficiency of infrastructure projects by means of a long-term collaboration between the public 

sector and the private business. A holistic approach which extends over the entire lifecycle is 

important here” (German PPP Task Force in PWC, 2005, p.14). “Standard & Poor’s definition 

of a PPP is any medium-to-longterm relationship between the public and private sectors, 
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involving the sharing of risks and rewards of multisector skills, expertise and finance to 

deliver desired policy outcomes (Standard & Poor’s PPP Credit Survey 2005 in PWC, 2005, 

p.14)”. “Broadly speaking, a PPP project is understood to be a project in which private parties 

on the basis of long-term contracts or arrangements are involved in the design, building, 

maintenance and/or operation of a public infrastructure, and co-finance it” (Koppenjan in 

Priemus, Flyvbjerg, van Wee, 2008, p.191 met verwijzingen naar Li and Akintoye, 2003 en 

Spackman, 2002). 

 

De belangrijkste elementen die projecten/processen een PPS maken zijn daarmee vastgesteld: 

• Meerwaarde-creatie door samenwerking en interactie tussen private en publieke actoren 

• Financiële betrokkenheid van de private sector 

• Risicoverdeling tussen privaat en publiek 

• Gericht op het leveren van publieke functies en diensten (door middel van output- en 

performancespecificaties) 

• Levenscyclus benadering in een langdurige relatie (van planvorming tot en met beheer) 

 

Ook in de definitie van Iossa, Spagnolo en Vellez (2007, p.17) zit een vergelijkbare lijst van 

de belangrijkste elementen van PPS, alhoewel financiële betrokkenheid niet expliciet 

genoemd wordt: “The term PPP is to refer to any contractual arrangement between a public-

sector party and a private-sector party for the provision of public services with the following 

four main characteristics: (i) the bundling of project phases into a single contract, (ii) an 

output specification approach, (iii) a high level of risk transfer to the private sector 

party, and (iv) a long-term contract duration.” 
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Intermezzo: PPS vraagt een fundamentele wijziging in organisatie en 

aanbestedingsproces 

 

PPS is geen contract maar een project en proces. 

PPS wordt maar al te vaak als een contractvorm gezien. Meer specifiek een DBFM(O)-

contract (Design, Build, Finance, Maintain, Operate). Het contract is echter 

slechts een middel in een publiek-privaat samenwerkingsproject dat als project en 

proces goed moet worden doordacht en vormgegeven. De commissie Duivesteijn die het 

parlementair onderzoek naar grote projecten uitvoerde wees er al op dat van een 

dergelijke procesarchitectuur in diverse PPS-projecten in die tijd geen sprake was.  

 

PPS als strategische planning 

Wij betogen dat PPS als aanjager voor een bewust georganiseerd project en proces, 

als strategische planning, juist voor de broodnodige vernieuwing van 

overheidsplanning kan zorgen in het licht van de vele vertraagde 

(infrastructuur)plannen. Naar onze mening zullen deze overheidsplannen alleen maar 

verder in tijd, budget en scope gaan uitlopen indien er geen fundamentele wijziging 

plaatsvindt in de houding en organisatie van overheid en bedrijfsleven. PPS, mits 

vormgegeven op de juiste wijze, kan weer tot effectieve en efficiënte publieke 

plannen en projecten leiden. 

 

Hoe PPS vorm te geven? 

Een toelichting op en uitwerking van bovengenoemde aanpak. 

Vanuit de strategische kenmerken en voordelen die PPS in zich draagt kunnen we 

terug redeneren wat dat betekent voor de inrichting en organisatie van PPS-

projecten en -processen. 

 

De strategische voordelen zijn onder andere: 

1. gezamenlijk risicomanagement 
2. een levenscyclus benadering 
3. bewuste inzet van financiële middelen 
 

Ad 1 

Alleen door alle risico’s van overheid en bedrijfsleven in een (complex) project te 

inventariseren en gezamenlijk te delen of te verdelen kunnen grote projecten 

gemanaged worden.  

De overheidsplanners in Nederland hebben sterker dan in andere Europese landen de 

neiging alle planvorming in eigen hand te willen houden. Dit vergt een almachtige 

positie qua kennis, invloed etc. Volgens hoogleraar Flyvbjerg die een onderzoek 

deed naar 258 megaprojecten wereldwijd is deze ‘Newtoniaanse’ aanpak waarbij geen 

ruimte is voor het omgaan met onzekerheid de oorzaak van de problemen rond grote 

projecten: “The failure to reflect the probabilistic nature of project planning, 

implementation and operation is a central cause of the poor track record for 

megaproject performance”. 

PPS brengt kennis en invloed bij elkaar in een gezamenlijke aanpak van de risico’s. 

Wie is het beste in staat de geïdentificeerde risico’s te managen? Welke risico’s 

moeten we gezamenlijk te lijf gaan? Met welke onzekerheden (geen vies woord!) 

hebben we te maken? 

 

 

Ad 2 

Door een levenscyclus benadering te kiezen en dit te koppelen aan publiek–private 

samenwerking worden de betrokken bedrijven en overheden gedwongen 

verantwoordelijkheid te nemen voor het project en voor elkaar.  

In de planvorming en het ontwerp gaan belangen parallel lopen. De bedrijven zullen 

meer verantwoordelijkheid nemen voor de lange termijn omdat ze ook prestaties 

moeten leveren (op straffe van hoge boetes en andere onaangename zaken) in de 

beheerfase. Dat heeft invloed op de duurzaamheid van het te bouwen object. 

De overheid zal met behulp van de commerciële en uitvoeringskennis van de bedrijven 

een optimalere keuze gaan maken qua financiën, nu zij niet meer hoeft aan te hikken 

tegen het financieren van de investering. Dat heeft invloed op de totale kosten van 

het object, die worden lager. 

Resultaat: een betere prijs/kwaliteit verhouding en een realistische verhouding 

tussen scope, tijd, geld. 
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Ad 3 

Vaak wordt gezegd dat de overheid geen PPS nodig heeft, bekeken vanuit een 

financieel perspectief. De overheid leent geld immers het goedkoopste. 

Het effect van deze opvatting in de praktijk van grote projecten is er dan ook 

naar. Goedkoop geld lenen is vaak duurkoop. De prijs van geld wordt immers bepaald 

door risico’s. 

Door de overheid geld voor projecten te laten lenen tellen de projectspecifieke 

risico’s niet mee. Dit houdt ook in dat diegene die het geld uitleent het een zorg 

is hoe de overheid de risico’s en dus het project managet, hij krijgt zijn geld 

toch wel terug uit de grote ruif. 

Gevolg is dat er nauwelijks financiële incentives zijn die tegendruk kunnen leveren 

voor politieke aspecten, omgevingsinvloed en andere zaken waar elk (groot) project 

mee te maken heeft. Gevolg: projecten lopen qua financiën (en tijd en scope) fors 

uit de budgetten. 

 

Gevolgen voor project- en procesmanagement 

Welke gevolgen heeft dit alles voor het inrichten van een groot project qua proces 

en organisatie? 

De leidende thema’s zijn: andere organisatie en communicatie. Overheid en bedrijven 

kunnen in een groot project door het uitwisselen van kennis, delen van informatie 

en het gezamenlijk organiseren van ‘tucht’ e.d. bovengenoemde voordelen 

effectueren. 

Dit is een open deur maar in de huidige praktijk is door het wegvallen van een 

strategische oriëntatie (‘we beginnen gewoon’) de valkuil dat via de weg van de 

juridische en bestuurlijk gangbare wegen deze deur op slot blijft. 

 

Andere organisatie 

Een PPS-project vergt een andere overheid. Een overheid die projecten niet meer 

opknipt en verdeeld managet, maar die een integrale aanpak organiseert. Bijgaand 

plaatje illustreert dit. 

 

 

 
 

Dit houdt in dat afzonderlijke overheden en afdelingen bij elkaar gebracht moeten 

worden. Een taak voor het ambtelijk topmanagement. Zij zullen inhoudelijk 

leiderschap moeten tonen om de gangbare praktijk met een gesloten planningcultuur 

die niet meer bij de opgave van deze tijd past, te doorbreken. Het vergt een andere 

bestuurscultuur, bestuurders die het topmanagement steunen en eenmaal gemaakte 

keuzes niet continu veranderen. Zoals de commissie Elverding zegt: “De bestuurlijke 

praktijk van voortdurende scopewijzigingen in projecten leidt elke keer opnieuw tot 

vertraging en verhoging van de kosten”.  

 

Ook is een ander bedrijfsleven nodig. 
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Een klassieker is nog altijd de bouw van de Amsterdamse Stopera, waar architecten 

en bouwers elkaar in de haren vlogen en de gemeente in een patstelling kwam te 

zitten. Een voorbeeld van het splitsen van tijd, geld en scope in een groot 

project. Een recept voor uitloop en overschrijdingen. 

PPS brengt de diverse bedrijven en disciplines weer bij elkaar in een consortium. 

De overheid specificeert het op te lossen probleem, de bedrijven werpen zich op een 

totaaloplossing waarbij ze de driehoek van het projectmanagement weer volledig in 

eigen hand hebben: tijd, geld en scope. 

Door het project te financieren als ware het een bedrijf zorgt de tucht van de 

banken voor de nodige discipline ten aanzien van deze aspecten scope, tijd en geld. 

Uit Engels onderzoek blijkt dat in 80% van de PPS-projecten binnen tijd en budget 

wordt gebleven, in gangbare projecten ligt dit op minder dan 30%. De overheid en 

bedrijfsleven doen waar zij goed in zijn.  

 

Voorbeeld van een mislukking 

De twee organisatievormen (overheid en bedrijfsleven) moeten vervolgens kunnen 

communiceren met elkaar, van planvorming tot en met beheer. Invloed op het ontwerp 

is immers een voorwaarde voor het nemen van verantwoordelijkheid in het beheer. Dat 

moge duidelijk worden uit bovenstaand verhaal. Dit proces dient allereerst 

vormgegeven te worden, de stappen dienen helder te zijn evenals de organisatie van 

dit proces. Als dat niet wordt gedaan mislukt het project. Een voorbeeld: in een 

project dat we kennen uit onze praktijk is bovenstaande strategische oriëntatie op 

het proces niet uitgevoerd. Hierdoor werd direct impliciet een middel gekozen dat 

enorme invloed heeft op het proces en het project: een gangbare Europese niet-

openbare aanbestedingsprocedure. Hierdoor kon niet gesproken worden over de 

risicoverdeling en het ontwerp van het betreffende gebied en de geplande functies 

(een parkeergarage, park e.d.). Gevolg: geen enkele combinatie schreef in vanwege 

onhaalbare bouw en onhaalbaar beheer van het gebied. Met een dialoog was het 

mogelijk geweest met een relatief kleine verandering in de risicoverdeling wel te 

komen tot een inschrijving. Nu was dat door de communicatie te blokkeren niet 

mogelijk. 

 

Succes bereiken  

Wij hebben inmiddels ervaring met relatief goed vormgegeven projecten, waar 

strategisch goed over nagedacht is qua organisatie en procesplanning, en waar een 

juist middel bij gezocht is. Dat is vervolgens qua juridische vormgeving op maat 

gemaakt voor haar doel. 

In dit geval was dat een aanbestedingsvorm met de concurrentiegerichte dialoog. 

Deze laat een intensieve dialoog toe die men zelf kan vormgeven vanaf de 

ontwerpfase. 

Hierdoor wordt ruimte geboden aan de hierboven genoemde strategische voordelen van 

PPS-projecten: 

• een volledige en uitgekiende risicodeling en –verdeling 

• een levenscyclus benadering die vergt dat marktpartijen vanaf de planvorming 

kunnen meedenken 

• een aanpak waarbij overheid en markt die dingen doen waar ze goed in zijn, 

bijvoorbeeld: slimme financiële incentives bij de markt neerleggen 

 

Positieve ervaringen en resultaten zijn: 

• we hebben elkaar (publiek - privaat) leren kennen en begrip gekregen voor ieders 

ambities en problemen 

• er is een goede verdeling gevonden in het dragen van risico’s 

• misverstanden of verkeerde interpretaties zijn ontdekt  

• er is gewerkt aan een optimale specificatie van en bieding voor de opdrachtgever 

(wisselwerking tussen doelen en oplossingen) 

 

(Een bewerkte versie van dit intermezzo verscheen als artikel van de auteurs Verhees en van Oosteren in BNG, 

september 2008) 
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De hoofdkenmerken die ik onderscheid heb ik naast twee gezaghebbende Nederlandse 

definities vanuit de wetenschap en praktijk gelegd.  

 

Bult-Spiering definieert op basis van een inventarisatie PPS als volgt (2003, p.26): 

“Een of meer publieke en een of meer private partijen werken samen aan de realisering van 

een onderling overeengekomen doelstelling in een organisatorisch verband met inbreng van 

middelen en aanvaarding van risico’s en verdeling van opbrengsten”. Haar definitie is met 

name ontleend aan de definitie van AKRO Consult/Seinpost uit 1987 (Bult-Spiering, 2003, 

p.24). 

 

Het Kenniscentrum PPS (Bult-Spiering, 2003, p.25) hanteert de volgende definitie: 

“Bij een PPS-project: 

• werken overheden en bedrijfsleven samen op basis van duidelijke contractueel 

vastgelegde afspraken; 

• is contractueel vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten en 

risico’s draagt; 

• gaat het om het realiseren van zowel maatschappelijke als commerciële doelen; 

• verwachten beide partijen dankzij de samenwerking en de inbreng van ieders specifieke 

deskundigheid een beter resultaat tegen dezelfde kosten te realiseren (of hetzelfde 

resultaat tegen geringere kosten); 

• behoudt elke partij zijn eigen identiteit en verantwoordelijkheid.” 

 

In allebei de definities komen de elementen “risicoverdeling” en “financiële betrokkenheid” 

terug, zij het in andere omschrijvingen (“risico’s dragen”, “aanvaarding van risico’s”, 

“inbreng van middelen”, “kosten dragen”). In de definitie van het Kenniscentrum wordt 

meerwaarde wel genoemd. In die van Bult-Spiering niet, wat samenhangt met haar 

onderzoeksdoel dat gericht is op interactie.  

 

De kenmerken “langdurige samenwerking in relatie tot levenscyclusbenadering” en (het 

daaraan gerelateerde) “leveren van functies en diensten” komt niet expliciet terug in deze 

twee definities. ‘Organisatorisch verband’ in de definitie van Bult-Spiering zou op de 

levenscyclus kunnen duiden. Ik vind dit element op basis van de hiervoor genoemde definities 

van andere en buitenlandse auteurs en organisaties wel van wezenlijk belang. Mijn redenering 

is dat indien de samenwerking zich tot een of enkele delen van de totale levenscyclus van een 

project beperkt het overgrote deel van het project dus feitelijk traditioneel ingericht wordt en 

over het totaal dus geen sprake is van PPS. De beoogde effecten van PPS kunnen en zullen 

niet volledig optreden op het niveau van de levering van de publieke functies en dienst(en).  

 

Ik hanteer dus het criterium dat een project over een lange tijd, van wieg tot graf als een 

geheel beschouwd wordt. Uiteraard is dit een zwart-wit beschrijving, de praktijk zal meer 

‘grijstinten’ bevatten. Per project zal men een en ander kritisch moeten bekijken en 

beoordelen, bijvoorbeeld in gebiedsontwikkeling is van oudsher de onderhoudscomponent 

van zowel de publieke als private functies meestal geen onderdeel (meer) van de PPS. Verder 

is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat de onderhoudsfase geen onderdeel van de PPS vormt, 

maar wel prestaties op het gebied van ‘onderhoudbaarheid’ via duidelijke prikkels zijn 

ingebouwd. 
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4.3 PPS, de relatie met planning- en complexiteitstheorie 

 

De stelling waar het vorige intermezzo mee opent, dat PPS geen contract is maar een project 

of proces past niet alleen bij het onderwerp van dit onderzoek: de relatie tussen theorieën over 

(ruimtelijke) planningprocessen en PPS, het is ook cruciaal als PPS gezien wordt als een 

project dat zich over een lange tijd in een langjarige samenwerking (in welke vorm dan ook) 

afspeelt. Een proces dus. Niet slechts een momentopname gedurende het planningproces. Ook 

niet ‘slechts’ een contractvorm. In een PPS wordt een planningproces georganiseerd dat in 

haar meest pure vorm alle fases of rondes van een langjarig planningproces omvat: het 

definiëren van een ruimtelijk probleem en de gewenste functies, projectplanning en genereren 

van oplossingen, aanbestedingen, bouw en beheer, contractmanagement. Dit alles is er 

onderdeel van. “Rather than being a ‘model’ of a partnership, PPPs should be thought of as a 

process” (Grimsey en Lewis, 2004, p.87, p.245). De factor tijd is aldus van grote betekenis bij 

PPS. Planningprocessen en dus ook PPS vergen vaak vele jaren (figuur 13).  

 

 
 

Figuur 14 Fasen in een PPS (DBFM-project; zie Intermezzo hiervoor en paragraaf 4.4), 

bewerking naar Weihe (2008, p.157) 

 

 

Voor de discussie over vormen, definities van planningprocessen en de rol en het karakter van 

de uitvoeringsfase verwijs ik uiteraard naar de uitgebreide verhandeling en verdieping van 

planning in paragraaf 2.2.  

 

Door de oriëntatie van PPS als een planningwijze met aandacht voor de gehele levenscyclus 

en tijd, met aandacht voor het netwerk van en interactie tussen van elkaar afhankelijke 

publieke en private partijen (die allen risico’s dragen) en de nadruk op performance, 

dienstverlening en hieraan verbonden functionele eisen is mijn veronderstelling dat PPS een 

adaptieve planningstijl representeert. Een planningstijl die past binnen een 

complexiteitstheoretisch perspectief. Een planningstijl die antwoord probeert te geven op de 

ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving en ruimtelijke en infrastructurele ingrepen in 

deze samenleving. Ik verwijs hiervoor naar mijn beschrijving van adaptieve planning in het 

vorige hoofdstuk.  

 

De Roo legt een basis voor deze opvatting (De Roo, Hillier, Van Wezemael, 2012, p.159): 

“Public Private Partnerships (PPPs) are an example of cooperating networks, and open to 

ideas of emergence, adaption and complexity (Klijn en Teisman, 2000; Van Assche and 



 107

Verschraegen, 2008). PPP is considered a good alternative to one-sided and quite often 

ineffective initiatives by governments, sometimes even outside their fields of expertise (CPFI, 

2008)”.  

 

Ook het perspectief van PPS dat van Ham en Koppenjan (2002, p.479) ontwikkelen op grond 

van hun onderzoek naar negen Nederlandse PPS-cases gaat in deze richting. Onder het kopje 

‘PPS en complexiteit van de samenleving’ argumenteren ze: “Aan de andere kant kan de roep 

op een versterking van het primaat van de politiek weinig veranderen aan de fundamentele 

veranderingen in de samenleving die zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan en die 

door veel auteurs wordt samengevat als een overgang naar een netwerksamenleving (Castells, 

2000). De pps-projecten in dit boek bevestigen nog eens hoe complex het samenstel van eisen 

en belangen is dat bij infrastructurele projecten in het geding is en hoe noodzakelijk het is bij 

de realisatie ervan dit scala van verschillende waarden, doelen en voorkeuren met elkaar te 

verzoenen en te vervlechten. Het is onmogelijk om dit eenzijdig te doen omdat geen van de 

betrokken partijen over de benodigde kennis, bevoegdheden en vermogens beschikt om die 

combinatie zelfstandig te maken. Pps als arrangement met een sterk verbindingskarakter lijkt 

bij uitstek het geschikte antwoord op deze toegenomen complexiteit”. 

 

Ook Edelenbos en Klijn redeneren zo over PPS. “PPPs are very suited as examples of 

cooperation and decision making in complex networks and form an excellent example of 

cooperation forms that seem to fit in the characteristics of a network society” (Edelenbos en 

Klijn, 2007, p.27). 

 

Door de nadruk op de lange termijn, de aandacht voor wederkerigheid en interactie tussen 

(multidisciplinaire) organisaties en de toepassing van performancecriteria wordt in PPS, zoals 

bij adaptieve planningwijzen, het planningproces in theorie op een bijzondere manier 

georganiseerd. Namelijk niet door het proces zelf voor te schrijven maar de context zodanig in 

te richten dat processen en inhoud door zelforganisatie tot stand (kunnen) komen. Door de 

nadruk op de lange termijn, interactie en wederkerigheid in PPS (in theorie, zie paragraaf 4.2) 

kan een samenwerking tot stand komen die leidt tot vertrouwen en sterke verbindingen tussen 

actoren, voorbij een puur contractuele relatie. Hierdoor kan synergie en meerwaarde 

gecreëerd worden (Weihe, 2008, p.157; Edelenbos en Klijn, 2007, p.35). Meerwaarde en 

synergie zijn in theorie belangrijke elementen in (en motieven voor) een PPS. Axelrod (1984, 

p.174): “For cooperation to prove stable, the future must have a sufficiently large shadow”. 

De onderhoud- en beheerfase als concrete vormgeving van het lange termijn karakter van een 

PPS is in theorie dus een belangrijke fase (Wettenhal, 2008, p.130).  

 

Bovengenoemde veronderstellingen toets ik in de beschrijving en analyse van de drie PPS-

cases met het in hoofdstuk 3 beschreven complexiteitstheoretisch kader (hoofdstukken 6,7 en 

8). Dan onderzoek ik ook hoe succesvol (adaptief) PPS als planningwijze daadwerkelijk is, 

hoe deze tot stand komt, functioneert in de praktijk en welke factoren hier aan bijdragen. 
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PPSPPSPPSPPS    (elementen paragraaf 4.2) SturingSturingSturingSturingsssselementenelementenelementenelementen    inininin    ComplexeComplexeComplexeComplexe    AdaptieveAdaptieveAdaptieveAdaptieve    

Systemen Systemen Systemen Systemen (paragraaf 3.3)    

• Meerwaarde creatie door 

samenwerking en interactie tussen 

private en publieke actoren 

 

• Variatie door exploratie van nieuwe 

mogelijkheden 

• Interactie in een netwerk van 

wederzijds afhankelijke actoren 

• Financiële betrokkenheid van de 

private sector 

• Risicoverdeling tussen privaat en 

publiek 

 

• Interactie in een netwerk van 

wederzijds afhankelijke actoren 

• Gericht op het leveren van publieke 

functies en diensten (door middel van 

output- en performancespecificaties) 

• Levenscyclus benadering in een 

langdurige relatie (van planvorming 

tot en met beheer) 

 

• Performancecriteria voor de selectie 

van de beste strategieën en actoren 

gedurende het gehele traject 

 

Tabel 8 Parallellen tussen PPS en sturingselementen in Complexe Adaptieve Systemen 

 

 

In tabel 8 zijn de parallellen tussen PPS, zoals beschreven in paragraaf 4.2 en de 

sturingselementen in een complex adaptief systeem (als inspiratie voor adaptieve planning), 

zoals beschreven in paragraaf 3.3, weergegeven.  

 

Variatie is een belangrijk element in de sturing (beïnvloeding) van complexe adaptieve 

systemen. In een PPS wordt diversiteit en variatie bevorderd door de nadrukkelijke 

betrokkenheid van private actoren, naast de publieke actoren, te organiseren. Deze private 

actoren worden in theorie niet in een keurslijf gedwongen maar krijgen (‘variatie’-)ruimte om 

zelf of samen met publieke actoren met oplossingen te komen. Diversiteit en variatie 

gecombineerd met interactie levert uiteindelijk meerwaarde op. “..And interaction is essential 

for stimulating diversity and variety; both are conditions for generating creative solutions to 

problems” (Wagenaar, 2007, p.41-42).  

 

Wederzijdse afhankelijkheid en interactie betreffen het tweede sturingselement in complexe 

adaptieve systemen. In PPS is in theorie wederzijdse afhankelijkheid tussen private en 

publieke actoren groot door de financiële betrokkenheid van beide groepen actoren en door de 

risico(ver)deling tussen de private en publieke actoren. Men heeft elkaar nodig om verder te 

komen. 

 

Selectie door performancriteria gedurende het gehele traject is het derde sturingselement. In 

PPS worden performancecriteria in theorie toegepast in de vorm van functionele (op 

output/performance) gerichte specificaties, criteria en/of vraagstellingen waarmee de best 

passende actoren en inhoudelijke oplossingen geselecteerd (kunnen) worden. En waarmee 

deze actoren en oplossingen ook voortdurend ‘op gewenst prestatieniveau’ gehouden worden 

gedurende de langdurige beheer- en gebruiksfase die in theorie ook onderdeel is van een PPS. 
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4.4 Vormen van PPS in de praktijk 

 

Hoofdvormen van PPS 

Voor het beschrijven van diverse organisatorische en contractuele vormen van PPS, zoals 

hiervoor gedefinieerd, maak ik gebruik van het schema van Koppenjan dat hij heeft afgeleid 

van Bennet en Grohmann (2000) (Koppenjan in Priemus, Flyvbjerg, van Wee, 2008, p.193). 

De notie waarmee ik rekening wil houden is dat PPS een proces is dat maar deels in een 

contractuele vorm gegoten kan worden. De hierna beschreven vormen dienen op deze 

relatieve wijze beschouwd te worden: als een mogelijkheid om delen van een PPS-proces 

handen en voeten te geven. De literatuur waar ik in deze paragraaf gebruik van maak sluit niet 

geheel aan bij het procesbegrip dat ik hiervoor geïntroduceerd heb. Toch is het, vanwege de 

grote invloed van deze vormen in de PPS-literatuur, nodig ze hier onder de aandacht te 

brengen. 

 

Aansluitend bij de visie dat PPS een ‘derde weg’ is tussen privatisering enerzijds en een 

volledig publieke aanpak anderzijds geeft Koppenjan een schema van contracteringsvormen 

van volledig publiek tot volledig privaat, waardoor de tussenpositie van PPS-vormen duidelijk 

wordt. 

 

Het schema is hierna weergegeven. 

 

 
 

Figuur 15 Van publiek naar privaat: contracteringsvormen (Koppenjan in Priemus, Flyvbjerg, 

van Wee, 2008, p.193) 

 
 

PPS-vormen volgens dit schema zijn: 

• Service contracten (onderhoudscontracten) 

• Concessies (in brede zin) 

• Joint Ventures 
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Als ik de definities van PPS uit de voorgaande paragraaf hanteer evenals de elementen 

waaruit een PPS moet bestaan dan kom ik tot de conclusie dat service-contracten 

(onderhoudscontracten) als private activiteit, daar waar dit voorheen veelal door de overheid 

werd uitgevoerd, niet altijd gezien kunnen worden als PPS. Wel als er bijvoorbeeld sprake is 

van Transfer – Operate –Transfer constructies (T-O-T) waarbij een private partij een door de 

overheid gebouwde faciliteit / infrastructuur least en vervolgens uitbaat en onderhoudt. Na 

een bepaalde periode (tien tot veertig jaar) wordt het project teruggeleverd aan de overheid. 

Hier is sprake van: 

• Meerwaarde creatie door samenwerking tussen private en publieke actoren (efficiëntie in 

dit geval van T-O-T). 

• Financiële betrokkenheid van de private sector. 

• Risicoverdeling. 

• Leveren van een functie en dienst. 

• (deels) een levenscyclus benadering in een langdurige samenwerking. 

 

Maar bij service contracten op basis van uitbesteding door een publiek orgaan, zonder 

financiële betrokkenheid van private partijen wordt niet voldaan aan alle vijf elementen die 

een project een PPS-project maken. Ook Design & Build (DB) projecten vormen geen PPS, 

de financiële betrokkenheid van de private partij ontbreekt en ook de risico’s liggen voor 

bijna 100% bij de overheid (zie ook OECD, 2008, p.51). 

 

Ik ga in deze paragraaf verder met de twee hoofdvormen van PPS die de ‘harde kern’ 

uitmaken: Concessies en Joint Ventures. Van belang is nog het volgende. In de literatuur is er 

een tendens Concessies en soms Joint Ventures vooral te betrekken op projecten rond 

objecten of lijninfrastructuur (zie ook hoofdstuk 1 van dit onderzoek), zoals ziekenhuizen, 

wegen, spoorlijnen, overheidskantoren etc. Naast deze objecten en lijninfrastructuur wordt 

dan separaat gebiedsontwikkeling of stadsvernieuwing genoemd als een mogelijke PPS-vorm 

of organisatie. Hodge en Greve (2007, p.547) onderscheiden op deze wijze vijf PPS-families: 

1. Institutionele samenwerking. 

2. Lange termijn infrastructuur contracten.  

3. Publieke beleidsnetwerken. 

4. Sociale ontwikkeling en ‘civil society’. 

5. Stadsvernieuwing en stedelijke economische ontwikkeling. 

 

Deze wijze van indelen is echter verwarrend. De basis van de indeling is niet consistent, deze 

bestaat uit (soms) zowel wijze van samenwerking (institutioneel, contractering, losse 

netwerken) als (soms) de onderwerpen van PPS: infrastructuur, stadsvernieuwing. 

 

In dit onderzoek hanteer ik een indeling gebaseerd op de wijze van samenwerking, het schema 

van Koppenjan voorziet hierin, waarbij de hoofdindeling is: Concessies en Joint Ventures als 

te onderscheiden samenwerkingsvormen in een PPS. Deze verschillende 

samenwerkingsvormen kunnen op diverse publieke goederen betrekking hebben: op weg- en 

railinfrastructuur, scholen, waterzuivering, gevangenissen en andere objecten maar ook op 

meer gebiedsgerichte publieke zaken als stadsvernieuwing, gebiedsontwikkeling e.d. Ook zijn 

tussenvormen en combinaties tussen object- en gebiedsgerichte projecten mogelijk.  

 

PPS-Concessie 

Binnen het ruime begrip Concessies onderscheidt Koppenjan twee hoofdvormen: DBFM(O) 

en BOT, resp. Design, Build, Finance, Maintain, Operate contracten en Build, Operate, 

Transfer contracten. In een DBFM(O)-contract worden ontwerp, bouw, financiering, 
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onderhoud en (soms) ‘operations’ geïntegreerd. Een private partij brengt dan (vaak een deel 

van) de financiële middelen in waarmee de investering kan worden gerealiseerd. Deze private 

partij krijgt de mogelijkheid een optimale verhouding van investering, beschikbaarheid en 

onderhoud te realiseren over de looptijd van het contract (vaak twintig tot dertig jaar). In een 

BOT-contract ontwerpt, bouwt, financiert, onderhoudt en exploiteert de private partij en 

wordt er aan het einde van de looptijd van het contract een vergoeding betaald aan de private 

partij voor de restwaarde van het betreffende object (Commissie Private Financiering van 

Infrastructuur, 2008, p.21 en 24). 

 

In beide vormen verkrijgen private partijen het recht een publiek project te ontwerpen, 

bouwen, financieren, onderhouden en (soms) te beheren. Vandaar het gebruik van het begrip 

‘concessie’ dat volgens van Dale inhoudt: ‘vergunning van overheidswege (met uitsluiting 

van anderen) tot de aanleg van werken of het verrichten van diensten van openbaar nut’. 

Koppenjan is niet geheel duidelijk over het verschil tussen beide concessievormen. Hij geeft 

aan (Koppenjan in Priemus, Flyvbjerg, van Wee, 2008, p.194/195) dat DBFM(O)-contracten 

in tegenstelling tot BOT-contracten veel expertise en regelgevende capaciteiten vragen van de 

publieke partijen om het project te ontwikkelen en te managen. Bij BOT-contracten is 

dergelijke expertise en capaciteit veel minder nodig. Hij lijkt hiermee te zeggen dat 

DBFM(O)-contracten uit de koker van de overheid zelf komen en door hen vrij gedetailleerd 

ontwikkeld en gemanaged worden. Over het BOT-model zegt hij: “If this model is used, 

private parties are responsible for the development of the project”. Hier krijgen de private 

partijen blijkbaar meer vrijheid maar ook (financiële) verantwoordelijkheid in de 

ontwikkeling en het managen van het project. Dit wordt bevestigd in een ander werk van 

Koppenjan, waarin hij stelt dat de meest vergaande vorm van innovatief aanbesteden de 

Build, Operate, and Transfer (BOT-)constructie is, waarbij de bemoeienis van de overheid tot 

een minimum is beperkt en er in feite sprake is van een geprivatiseerde infrastructuur volledig 

gefinancierd via tolheffing, die na afloop van de concessieperiode aan de overheid wordt 

overgedragen (Koppenjan en van Ham, 2002, p.25).  

 

Veel andere auteurs hanteren hetzelfde onderscheid in BOT- en DBFMO-modellen. Hun 

uitleg geeft wat meer informatie over het verschil tussen beide modellen. Deze uitleg sluit 

overigens wel aan bij de opvatting van Koppenjan dat in BOT-modellen private partijen meer 

verantwoordelijkheid krijgen en moeten nemen.  

 

Volgens Cartlidge (2006, p.30) is de onderscheidende factor van BOT ten opzichte van 

DBFMO en andere modellen die de overheid hanteert, het feit dat de publieke partij geen 

garanties afgeeft aan de vraagzijde, er is geen sprake van publieke bekostiging via 

prestatieafhankelijke overheidsbetalingen in de beheerfase. Ook is er geen sprake van 

verzekerde afname van de diensten, door bijvoorbeeld de overheid. De risico’s verbonden aan 

de vraagzijde van het project zijn geheel voor rekening van de private partner, zijn inkomsten 

zijn afhankelijk van de afname door klanten/gebruikers door middel van bijvoorbeeld 

kaartverkoop of tol. Ook Aziz (2007, p.918, p.923) sluit zich bij deze uitleg aan: “..the general 

financial structure of a project under such a scheme could have the private consortium setting 

and collecting the user tolls. BOT/BTO/concessions and franchises in the United States and 

worldwide are examples of this finance-based approach….DBFO arrangements in the United 

Kingdom and British Columbia are examples of the service-based approach…In essence, 

private finance under this scheme gives government relief from securing the upfront capital 

cost, in exchange for future government payments over the contract period”. Aansluitend bij 

de vorige subparagraaf is een BOT-model te beschouwen als een vorm van private 

financiering en private bekostiging. In de eerder gebruikte analyse van Aziz is het een 
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finance-based PPS met als hoofdmotief het verlichten van de financiële zorgen van de 

overheid. DBFM(O) is onder te brengen als een PPS-vorm met private financiering en 

publieke bekostiging. Volgens Aziz een service-based PPS met als hoofdmotief meerwaarde 

en goede prestaties.  

 

Aziz (2007, p.919) en ook Grimsey & Lewis (2004, p.65) noemen BOT in één adem met 

‘concessie’. De BOT-vorm met private financiering in combinatie met private bekostiging 

wordt vaak gebruikt als passend bij een (enge) definitie van ‘concessie’. Ook de OECD 

(2008, p.23-24) hanteert deze enge definitie, zij het in minder absolute zin. Volgens haar is er 

sprake van een concessie (in enge zin) indien de concessie afhankelijk is van het merendeel 

van inkomsten uit kaartverkoop/tol (‘user charges’). Dit is in lijn met de definitie die de  

Europese Commissie hanteert voor ‘concessies’ (Directive 2004/17/EC): “..the consideration  

for the works or provision of the services consists either solely in the right to exploit the 

work/the service or in that right together with payment.” (artikelen 1(3a) en 1(3b)). 

Het vraagrisico ligt voor het grootste deel bij de private partij. Deze concessies, ook wel 

‘concessies Franse stijl’ genoemd omdat ze in Frankrijk veelvuldig gebruikt worden –vgl. de 

tolwegen-, zijn volgens de OECD daarom niet te beschouwen als PPS. Teveel risico’s liggen 

bij de private partij. Ik leg de grens zoals gezegd anders, evenals auteurs als Koppenjan, Aziz 

en Grimsey & Lewis. Aziz onderscheidt in zijn artikel (2007, p.919) drie hoofdvormen van 

PPS: BOT/BTO/Concessies (1), DBFO (2) en DBOM/DB (3). Deze indeling van Aziz sluit 

aan bij de hoofdvormen die Koppenjan onderscheidt met dien verstande dat eerder al 

gemotiveerd is waarom in deze dissertatie DB (en ook DBOM) niet beschouwd worden als 

PPS.  

 

Een tweede belangrijk onderscheid tussen DBFM(O) en BOT, naast de private bekostiging, is 

het feit dat volgens Cartlidge (2006, p.30) en Grimsley & Lewis (2004, p.65) in een BOT-

constructie de private partij eigenaar wordt van het project. Op het einde van de looptijd vindt 

overdracht van eigendom plaats naar de publieke partij en verkrijgt de private partij evt. een 

vergoeding voor de restwaarde van haar eigendom dat in handen komt van de overheid. Bij 

DBFM(O)-constructies blijft het eigendom altijd bij de publieke partij (zie ook Evans en 

Bowman, 2005, p.64). In de literatuur komen nog veel meer constructies voor met 

bijbehorende afkortingen (BTO, BKR, BLT, BOO, DCMF, BOM, BLOT etc.) maar deze zijn 

te beschouwen als afgeleide van of varianten op de genoemde hoofdvormen binnen de PPS-

Concessies.  

 

De organisatie van deze twee modellen onder de titel concessies ziet er in het algemeen als 

volgt uit. 

 

 



 113

 
 

Figuur 16 Concessie-structuren (bron: Aziz, 2007, p.923) 

 
 

De private partij in deze figuren, de ‘Project Company’, lijkt een monolithisch geheel maar is 

dat niet. Zoom ik in op deze ‘Project Company’ of SPV –‘Special Purpose Vehicle’- en 

gerelateerde bedrijven dan valt op dat deze is samengesteld uit diverse private partijen met 
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verschillende achtergronden, culturen, taken en verantwoordelijkheden. Ik onderscheid 

(Grimsey & Lewis, 2004, p.108-110; Cartlidge, 2006, p.21-42; www.struktonpps.com): 

• De aandeelhouders die de ‘Project Company’ (SPV) oprichten en voorzien van 

risicodragend eigen vermogen. Dit zijn vaak grote bouwconcerns, grote facilitaire 

bedrijven of speciale op PPS gerichte investeerders met voldoende inhoudelijke knowhow 

op het gebied van PPS (het Engelse model) of grote banken (het Australische model) of 

een mix van beiden. 

• De financiers, vaak banken, die vreemd vermogen verstrekken in de vorm van leningen. 

Het niveau van de leningen is afhankelijk van de risico’s die de banken zien evenals het 

economische en financiële klimaat (de kredietcrisis in 2008/2009 bijvoorbeeld heeft 

natuurlijk effecten, los van de projectrisico’s). Hoe lager de risico’s hoe hoger het 

leningendeel (dat een lager rentepercentage heeft dan eigen vermogen) kan zijn ten 

opzichte van het vreemde vermogen (met een relatief hoger percentage voor rendement, 

risico e.d.). In PPS komen verhoudingen van 1:9 voor, m.n. bij DBFM(O)-constructies. 

Dit relatief hoge aandeel leningen komt door de grote betrokkenheid van de overheid, wat 

het risicoprofiel van het project voor de banken verlaagt. 

• Verzekeraars die aangetrokken worden door m.n. de aandeelhouders en de banken ten 

behoeve van het verzekeren en limiteren van specifieke risico’s tegen bepaalde tarieven. 

• De ‘onderaannemers’ die door de Project Company/SPV aangetrokken en betaald worden 

voor specifieke taken. Een gangbaar onderscheid is er tussen: 

• de bouw (incl. installaties) door bouw- en installatiefirma’s, in Nederland vormen 

zij voor het DB deel van de PPS-opgave veelal een bouwcombinatie (vaak een 

VOF); 

• het onderhoud en de ‘operations’(het beheer) door onderhoudsbedrijven op het 

gebied van installaties en bouwkunde en door facility management bedrijven die 

schoonmaak, catering e.d. verzorgen. 

• Diverse adviseurs zoals architecten, advocatenfirma’s, financiële adviseurs, rating 

bureaus, de technische adviseurs voor de betrokken banken, de technische adviseurs voor 

de betrokken bouw- en onderhoudfirma’s, vaak ingenieursbureaus e.d. Zij worden door de 

SPV, de financiers of de bouw/onderhoudsfirma’s aangetrokken en betaald. 
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Figuur 17 Privaat consortium in een PPS-Concessie (Grimsey & Lewis, 2004, p.110) 

 
 

Ook de overheid kan een samenstel zijn van diverse betrokken en deels bevoegde / 

verantwoordelijke overheidspartijen, die een gezamenlijk projectbureau inrichten of één van 

de overheidspartijen de kar laat trekken. Voldoende mandaat door alle betrokken 

overheidsorganen en hun controlerende organen is dan van groot belang hoewel een formeel 

mandaat niet altijd mogelijk is vanwege het bestuurs- en staatsrecht. Betrokkenheid, 

procesafspraken tussen partijen en elkaar tijdig en goed informeren zijn dan belangrijke 

binding-genererende maatregelen. Deze afspraken worden dan, in Nederland, vastgelegd in 

een Bestuursovereenkomst. 

 

De prikkel tot presteren (in de vorm van kwaliteit en projectbeheersing) in de twee 

concessievormen hangt vooral samen met de financiële constructie: 

• Door de output-benadering ontstaat ruimte voor in prijs-kwaliteit verschillende 

oplossingen die in een aanbesteding tot een winnaar leiden. Dat is diegene die deze ruimte 

het meest optimaal invult. 

• Het private consortium krijgt pas betaald na het leveren van de dienst (conform 

afgesproken prestatie, door de overheid of na levering van de dienst in een private 

transactie, bijvoorbeeld uit tolgeld).  

• Lifecycle optimalisatie ontstaat door bundeling en integratie van de projectfasen bij één 

opdrachtnemer. 

 

De financiers in het private consortium zullen er vanuit het financiële motief voor zorgen dat 

de andere private partijen in het consortium de afgesproken output leveren. De financier 

wordt zo bondgenoot van de publieke opdrachtgever (Regering/Ministerie van Financiën, 

Voortgangsrapportage DBFM(O) 2010). 

 

PPS Joint Venture / Alliantie 

De tweede hoofdvorm, naast de Concessie, is de Joint Venture.  



 116

Volgens sommige auteurs is dit de daadwerkelijke PPS, publiek-private partnership. De 

concessies zijn naar hun mening niet meer dan veredelde klassieke uitbestedingen door de 

overheid (Koppenjan in Priemus, Flyvbjerg, van Wee, 2008, p.195; van Ham en Koppenjan, 

2002, p.25). Het zal duidelijk zijn dat ik deze mening niet volg, gelet op de vijf elementen die 

in mijn onderbouwing een PPS typeren.  

 

Het is wel zo dat onder de vlag van Joint Venture sprake is van een nadrukkelijk partnership 

omdat het project niet door één van de betrokken partijen eenzijdig wordt gedefinieerd. Beter 

is overigens te spreken van Alliantiemodel in brede zin in plaats van Joint Venture. Dit laatste 

is een vorm van alliantie waarbij de samenwerking tussen private en publieke partijen wordt 

vormgegeven in een zgn. geïnstitutionaliseerde PPS, een bedrijf (bijvoorbeeld een BV) met 

als aandeelhouders de betrokken publieke en private partijen. Andere vormen dan een 

rechtspersoon zijn echter ook mogelijk zoals een samenwerkingsovereenkomst of een 

alliantieovereenkomst, een veel lichtere juridische vorm. Tussenvormen zijn ook denkbaar, 

zoals een VOF-constructie (een ‘lichte’ rechtspersoon waarbij de partners zelfstandig 

aansprakelijk blijven).  

 

In de PPS concessievormen wordt veeleer gezocht naar het verdelen van de risico’s, in een 

PPS alliantievorm gaat het meer om het delen van de risico’s en verantwoordelijkheden 

(gezamenlijke ongedeelde verantwoordelijkheid voor risico’s). Van belang is verder dat 

zwart-wit geredeneerd in de PPS-concessievormen het ex ante formuleren van heldere doelen 

en specificaties een belangrijke succesvoorwaarde is terwijl het bij PPS-alliantievormen draait 

om het gezamenlijk tot stand brengen en realiseren van doelen en specificaties in een 

interactieproces (Koppenjan en van Ham, 2002, p.26). Een gemeenschappelijke 

(project)organisatie bestaande uit mensen van de verschillende bloedgroepen is een must als 

het gaat om welke alliantievorm dan ook. Het gaat om gezamenlijk doelen, gezamenlijk 

onderzoek, gezamenlijke verantwoordelijkheid en gezamenlijke besluitvorming. De 

verschillen tussen publiek en privaat en tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vervagen. Dit 

stelt ook eisen aan de competenties van betrokken medewerkers van publieke en private zijde. 

  

Deze elementen zijn duidelijk terug te vinden in de definitie van van Woerkum (2001, p.26): 

“Een projectalliantie is een contractuele overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van 

een bouwwerk, waarbij door de opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende partijen een 

geïntegreerde organisatie gevormd wordt die werkt op basis van gemeenschappelijke 

(commerciële) doelen, waarin risico’s gezamenlijk worden gedragen en winst en verlies naar 

verhouding worden gedeeld”. 

 

Qua organisatie kan in Nederland een geïnstitutionaliseerde PPS (een Joint Venture) het beste 

weergegeven worden met de volgende vaak gehanteerde structuur. Overheid en bedrijven 

steken beiden eigen vermogen in een nieuw (project)bedrijf (SPV) (Mieris, 2005). In deze 

figuur kan in plaats van ‘gemeente’ ook een andere overheid gelezen worden, echter in deze 

structuur is vaak een gemeente de participerende overheidspartij. Het betreft dan vaak een 

ruimtelijk ontwikkelingsproject. 
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Figuur 18 Structuur geïnstitutionaliseerde PPS (bron: Mieris, 2005) 

 

 

Een niet geïnstitutionaliseerde PPS (‘Alliantie’) heeft vaak de volgende organisatiestructuur 

(Paardekooper, 2007, p.4). 

 

 

 
 

Figuur 19 Structuur niet geïnstitutionaliseerde PPS (bron: Paardekooper, 2007, p.4) 

 
 

In de praktijk kent de alliantie een gezamenlijk fonds waaruit aan het einde van de rit de 

verliezen of winsten en besparingen tussen de partijen gedeeld kunnen worden volgens een 

van tevoren overeengekomen verdeelsleutel. Dit is een prikkel voor gezamenlijke 
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risicoreductie en –aanpak en bevordert de gelijkschakeling van de doelen. Dit wordt ook wel 

het Risk/Reward schema genoemd. De partners dragen winst, verlies en risico’s van het 

project gezamenlijk. Verschillen in doelstellingen worden vervangen door een gezamenlijk 

doel. Extra waarde door de partners gezamenlijk gecreëerd (doel opdrachtgever) wordt 

uitgedrukt in extra winst voor de partners (doel opdrachtnemer) (Koolwijk en Geraedts, 2006, 

p.83-85) 

 

 
Figuur 20 Risk/Reward-Schema (bron: Koolwijk en Geraedts, 2006, p.84) 

 

 
Van belang is verder nog het onderscheid dat gemaakt kan worden in een (eenmalige) 

projectalliantie (voor één project/proces), langdurige partnering gericht op meerdere projecten 

en strategische allianties gericht op gezamenlijke product- of beleidsontwikkeling. Ook kan 

een partiële alliantie onderscheiden worden. Dit is een alliantie gericht op een gedeelte van 

het totale project/proces. Bijvoorbeeld alleen de ontwerpfase betreft een alliantie, maar de 

uitvoering blijft er buiten. 

 

Synergie in PPS-vormen, over project- en procesmanagement 

Van Ham en Koppenjan (2002, p.27) vatten de verschillen tussen de twee PPS-vormen als 

volgt compact samen: 
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Tabel 9 Verschillen tussen PPS-Concessies en PPS-Allianties (bron: van Ham en Koppenjan, 

2002, p.27) 

 

 

Ik sluit af met een eerste blik naar de toekomst. Op die toekomst van PPS kom ik op het einde 

van dit onderzoek nog uitgebreid terug.  

 

Ga ik uit van bovengeschetste (extreem gestelde) zwart-wit benadering tussen PPS-

Concessies enerzijds en PPS Joint Ventures/Allianties anderzijds dan is het een poging waard 

de voordelen van de managementprincipes van beide PPS-vormen te combineren en door te 

vertalen in de organisatie van een PPS (en daarbij de nadelen te voorkomen). 

 

Dit houdt in dat procesmanagement als managementprincipe van PPS Joint Ventures en 

Allianties en projectmanagement, het managementprincipe van PPS-Concessies (Klijn en van 

Twist, 2007, p.18) afwisselend ingezet worden, zodanig dat ze elkaar versterken. Volgens van 

Ham en Koppenjan zelfs een belangrijke les die de huidige PPS-praktijk, die zij in hun 

onderzoek ontleed hebben, ons leert: “Procesmanagement is zeer geschikt om de dynamiek en 
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veranderingen te managen die zich in pps-projecten voordoen en om nieuwe inhouden te 

ontwikkelen. De andere kant van de medaille is dat er op een bepaald moment concrete 

planontwikkeling moet (kunnen) plaatsvinden om actoren geïnteresseerd te houden in het 

project… Door delen die zich daarvoor lenen als een project aan te besteden en als project te 

managen en tegelijk complexere delen via procesmanagement te sturen ontstaat een menging 

van proces- en projectmanagement waarmee zowel de onzekerheden van pps-projecten recht 

gedaan kan worden als de behoefte en noodzaak om duidelijke herkenbare onderdelen via een 

helder kader uit te voeren” (van Ham en Koppenjan, 2002, p.476; Koppenjan c.s., 2011).  

 

Vanuit de praktijk trekken Edelenbos en Teisman dezelfde conclusie uit het PPS-project 

Sijtwende: de overkluizing van de Verlengde Landscheidingsweg, onderdeel van de 

Noordelijke Ringweg van Den Haag bij Voorburg en Leidschendam, in combinatie met 

gebiedsontwikkeling (m.n. woningbouw): “It is not our conclusion that project management 

should be replaced by process management strategies, even though, in this case, the added 

value of process orientations is obvious. It is our conclusion that public and private parties 

involved in projects of multiple land use have to make conscious decisions about the effective 

mixture of the two approaches, not only in the early stages, but also in the implementation 

stages of the project” (Edelenbos en Teisman, 2008, p.625). Ook in de door Hertogh en 

Westerveld aanbevolen balans tussen ‘controle’ en ‘interactie’ klinkt deze combinatie van de 

twee managementbenaderingen door (Hertogh en Westerveld, 2010, p.344). 

 

Een concrete invulling van deze denkwijze voor de bestaande PPS-praktijk is in onderstaand 

intermezzo weergegeven. Merk daarbij op dat in navolging van de PPS beleidsstukken van 

het Ministerie van Financiën in het intermezzo een onderscheid wordt aangebracht tussen 

PPS-Concessies en PPS Gebiedsontwikkeling, daar waar in deze dissertatie een zuiverder 

onderscheid is gemaakt tussen PPS-Concessies en PPS Joint Ventures c.q. Allianties.  
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Intermezzo: Tijd om Samenwerken in PPS-Projecten te ontwikkelen 

 

“Alles wat kwaliteit heeft, 

is gewoonlijk het resultaat van  

de samenwerking tussen 

meerdere mensen” 

(Dr. Paul Hersey, 1999) 

 

1. PPS: Publiek-Private Samenwerking 
 

In Nederland worden steeds meer bouwprojecten in een PPS-vorm gegoten. De nadruk 

ligt sterk op de contractuele invulling van PPS. Dat is logisch omdat het fenomeen 

zijn oorsprong vindt in de Anglo-Saksische wereld.  

 

Wij betogen dat het nu tijd is om de S van PPS (publiek-private samenwerking)echt 

te gaan ontwikkelen. We sluiten hierbij aan bij een ontwikkeling in de Bouw waar 

toenemende aandacht bestaat voor het thema samenwerking. Zo is bijvoorbeeld onlangs 

de PSI Bouw publicatie Bouwen is teamwork verschenen (maart 2007). 

 

We presenteren een eerste aanzet om Samenwerking effectief vorm te geven. We 

gebruiken hiervoor een model ontleend aan de managementliteratuur.  

 

2. PPS: contractuele constructies, ervaringen en kenmerken 
 

PPS is een verzamelnaam voor verschillende relaties tussen publieke organen en 

private ondernemingen. Het Ministerie van Financiën maakt onderscheid in: 

- PPS Concessiemodel 

- PPS Gebiedsontwikkeling 

 

PPS Concessiemodel  

In het “Concessiemodel” staat de financiering en uitvoering door de private sector 

centraal. De private onderneming regelt zelf de financiering voor de bouw van een 

weg, school, waarna zij een prestatieafhankelijke vergoeding krijgt van de overheid 

voor het beheer van het object (DBFM). Zie onderstaande contractstructuur. 

 

Ervaringen 

Strukton Integrale Projecten heeft nu ervaring met drie PPS-contracten, waarin de 

eerste ervaringen met PPS in Nederland zichtbaar worden: 

- Snellere start en realisatie door de gekozen financieringsconstructie 

- 15% lagere totale kosten (over gehele levenscyclus) 

 

Wat betreft de samenwerking valt op dat dit gaandeweg de projecten vorm krijgt. De 

indruk is dat hier effectiviteit, efficiëntie en vooral vertrouwen te winnen is. 
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Kenmerken 

- Opdrachtgever (overheid) – opdrachtnemer relatie 

- Deze specificatie is functioneel van aard (outputgericht) 

- De marktpartij vult deze functionele specificatie zelfstandig in (delegatie) 

 

PPS-gebiedsontwikkeling 
In Nederland wordt al geruime tijd door gemeenten met private partijen samengewerkt 

om gezamenlijk de ruimtelijke omgeving in te richten. Diverse samenwerkingsvormen en 
contractvormen worden gebruikt, waaronder de gemeenschappelijke 

ontwikkelingsmaatschappij. In deze joint venture delen de partijen de risico’s en 

de opbrengsten. De overheid is hier geen opdrachtgever, maar een partner. 

Als voorbeeldproject wordt vaak het Paleiskwartier stationsomgeving ’s-

Hertogenbosch genoemd. Ook uit Belgische ervaringen blijkt dat voordelen ontstaan 

in de totale kwaliteit en samenhang van een gebied doordat niet-rendabele maar 

belangrijke ontwikkelingen gerealiseerd worden middels “subsidiering” door (zeer) 

rendabele delen van het plan. Dit succes ontstaat alleen door als partners op te 

trekken. 

 

Kenmerken 

- Alliantie  

- Risicodeling 

- Gezamenlijke invulling van de specificaties 

 

3. Een kader voor organisatie van de samenwerking in PPS 
 

Samenwerking te impliciet 

Samenwerkingsvormen ontstaan spontaan indien het van tevoren niet bewust 

georganiseerd wordt. Door samenwerking vooraf goed te regelen wordt tijd gewonnen, 

worden de verwachtingen van de partijen gemanaged en dus faalkosten (door 

miscommunicatie) voorkomen.  

 

De eerder genoemde ervaringen met PPS laten zien dat van bewust georganiseerde 

samenwerking vaak nog geen sprake is. In de managementliteratuur is een interessant 

model over de relatie manager - medewerker ontwikkeld dat kan helpen. De parallel 

met het samenwerken tussen organisaties (in PPS) is dat het betreffende model ook 

uitgaat van diverse vormen van “samenwerking”. Ook is een parallel te vinden in de 

verschillende rollen van de partijen, die van leidinggevende – opdrachtgever 

enerzijds en medewerker – opdrachtnemer anderzijds.  
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Kader voor samenwerkingsvormen 

Kern van het hierna weergegeven model Situationeel Leiding Geven van Paul Hersey 

(1999) is dat vier competentieniveaus worden onderscheiden en gekoppeld worden aan 

vier basisstijlen van leiding geven. 

 

 

De vier stijlen zijn als volgt te karakteriseren: 

• Instrueren:  loodsen, dirigeren,  

“geeft specifieke instructies, en houd streng toezicht op de 

geleverde prestaties” 

• Overtuigen: uitleggen, verhelderen,  

“licht besluiten toe en geeft de gelegenheid tot het stellen van 

vragen” 

• Participeren: overleggen, aanmoedigen, meewerken,  

“oppert denkbeelden en helpt om besluiten te nemen” 

• Delegeren: observeren, verzorgen, 

“draagt verantwoordelijkheid voor beslissingen en hun uitvoering 

over” 

 

Toepassing bij PPS; een culturele revolutie? 

Bovenstaande kader biedt de mogelijkheid om de relaties in de bouw in het algemeen 

en in PPS in het bijzonder van het contractuele niveau naar een “schil” hieromheen 

te tillen. Om het huwelijk als metafoor te gebruiken: de huwelijkse voorwaarden 

worden eigenlijk nooit geraadpleegd alleen als de dagelijkse “samenwerking” tussen 

de partners tot grote conflicten leidt. Waar nu nog contractuele relaties domineren 

in PPS (en ook klassiekere bouwprojecten) zullen deze straks alleen de “bottom 

line” zijn als de samenwerking echt op springen staat. 

 

Indien we het kader zo toepassen ontstaat het volgende ideaaltypische beeld van de 

rollen van en samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in PPS 

(Concessie)Projecten. 

De kenmerken van een PPS-Concessie komen in sterke mate overeen met een bekwame, 

gemotiveerde opdrachtnemer (het private consortium) vol zelfvertrouwen. Hij heeft 

geen specifieke instructies nodig, kan zijn kennis en kunde creatief aanwenden om 

de output die de opdrachtgever wil in te vullen. Hij neemt de besluiten en de 

verantwoordelijkheid op het gebied van inhoud, ontwerp, beheer, onderhoud en 

financiën. 

 

 

Competentieniveaus 

 

• Competentieniveau 1: 

-onbekwaam en niet bereid / onzeker 

 

 

• Competentieniveau 2: 

-onbekwaam maar bereid / vol 

vertrouwen 

 

• Competentieniveau 3: 

-bekwaam maar niet bereid / onzeker 

 

 

• Competentieniveau 4: 

-Bekwaam en bereid / vol 

zelfvertrouwen 

 

 

 

Stijlen van leidinggeven 

 

• Instrueren: 

-veel sturing (taakgericht gedrag) en 

-weinig ondersteuning (relatiegericht 

gedrag) 

• Overtuigen 

-veel sturing en 

-veel ondersteuning 

 

• Participeren 

-weinig sturing en 

-veel ondersteuning 

 

• Delegeren 

-weinig sturing en 

-weinig ondersteuning 
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De samenwerking kan alleen effectief zijn indien de opdrachtgever (de overheid) een 

delegerende stijl hanteert richting de opdrachtnemer. Hij speelt de bal toe aan de 

opdrachtnemer en laat deze zijn gang laat gaan. Van tijd tot tijd zal hij 

poolshoogte nemen. 

 

Bovenstaand samenwerkingsgedrag van zowel opdrachtgever als –nemer vergt een totale 

verandering van de gangbare contractuele / juridische benadering, die ook domineert 

in PPS-projecten. De bovenstaande Delegatie stijl is dan ook (nog) geen haalbare 

kaart. Is er eigenlijk wel sprake van vakvolwassenheid in het nieuwe instrument 

PPS? Is het niet zo dat de situatie veel meer weg heeft van de typering van 

competentieniveau 3 (Participatie): er is sprake van bekwaamheid maar zijn we in 

Nederland niet onzeker met deze nieuwe projectvorm? 

 

Concrete uitwerking van Samenwerking in PPS-Projecten 

Wij zien een eerste concrete uitwerking van de analyse als volgt. 

 

1) Richt op de interface tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een bewust 
georganiseerd samenwerkingsverband op. Zie de gebiedsgerichte PPS-projecten. 

Dit is evenwel geen juridische entiteit maar een afspraak over die 

onderwerpen in het project die gezamenlijk opgelost worden. Denk hierbij aan 

een alliantieachtige constructie. 

 

Een voordeel van deze benadering is bijvoorbeeld dat het problemen ondervangt 

die in de huidige praktijk van PPS ontstaan als gevolg van het bilaterale 

karakter van DBFM(O)-contracten, terwijl de invloed van “derden” aan de orde 

van de dag is. Dit merken we in onze PPS-Projecten en is ook één van de 

problemen waar de HSL mee worstelt, zie de discussie over de aanpassing van 

de Europese specificatie rond het ERTMS Treinbeveiligingssysteem gedurende de 

uitvoering van het HSL Project. 

Het creëren van een gepland Samenwerkingsverband kan de ruimte die deze 

invloed van derden en omgeving vergt bieden, zonder in juridische gevechten 

verwikkeld te raken. 

 

Ook biedt het wellicht soelaas de “taalproblemen” die er zijn tussen publieke 

en private partners op te lossen. Zo vertalen private partijen risico’s vaak 

in financiële risico’s terwijl de publieke partijen het hebben over politieke 

risico’s. 

 

2) Trek de Concurrentiegerichte Dialoog (tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer) 
door gedurende het gehele project. 

Onze ervaringen met de nieuwe Concurrentiegerichte dialoog zijn positief. In 

feite wordt hiermee een participatieve houding en stijl bij de partijen 

gestimuleerd. Wij merken dat onze Tendermanagers de dialoog als een forse 

ondersteuning voor hun inspanningen ervaren. Andersom zien we dat de 

Opdrachtgever nieuwe ideeën opdoet en ontwikkelingen krijgt voorgeschoteld 

die hem aan het denken zetten over zijn eisen. 

De concurrentiegerichte dialoog stopt nu echter op het moment dat de Prefered 

Bidder gekozen is. Wij pleiten ervoor binnen bovengenoemd 

Samenwerkingsverband eenzelfde soort dialoog voort te zetten in alle fasen 

van het project inclusief de beheer- en onderhoudsfase. 

 
(Een bewerkte versie van dit intermezzo verscheen als artikel van de auteur in Cobouw, 16 mei 2007) 
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4.5 Effecten van PPS 

 

De effectiviteit en efficiëntie van PPS, met name de concessievormen, is al geruime tijd 

onderwerp van (wetenschappelijk en beleids)onderzoek en debat. De bekendste onderzoeken 

die PPS vergelijken met traditionele projecten zijn (Duffield, 2008, p.9-10): 

• Treasury Taskforce Limited (2000), Value for money drivers in the private finance 

initiative; Arthur Andersen en Enterprise LSE voor HM Treasury. 

• Mott-MacDonald (2002), Review of Large Public Procurement in the UK. 

• Haskins, Gale, Kelly (2002), Creating and optimizing new forms of public-private 

partnerships in Seattle. 

• National Audit Office NAO (2003), PFI: Construction Performance-Report by the 

Controller and Auditor General, UK Audit Office. 

• Fitzgerald (2004), Review of Partnerships Victoria Provided Infrastructure. 

• Allen Consulting Group, Duffield, Raisbeck (2007), Performance of PPPs and Traditional 

Procurement in Australia. 

 

Dit zijn studies uit Angelsaksische landen. Deze studies concluderen dat PPS-projecten 

(veelal Concessieprojecten) beter presteren dan traditionele projecten, op het gebied van 

kosten. Het verschil tussen PPS-projecten en traditionele projecten is minder pregnant als het 

gaat om tijdplanning (Duffield, 2008, p.9). In een kritisch onderzoek stelt Unison (2005) dat 

de onderzoeken van Mott-MacDonald en NAO methodologische problemen bevatten en dat 

ze daardoor PPS te positief beoordelen. 

 

Vandaar dat het Nationale PPP Forum in Australië een onderzoeksopdracht verstrekte aan 

Duffield c.s. van de universiteit van Melbourne waarin de kritische noten over methodologie 

geadresseerd worden. Uit het vergelijkende onderzoek onder een steekproef van 

zevenenzestig PPS- en traditionele projecten verspreid over Australië (het betrof projecten 

van zeven Australische overheden) trekt hij de volgende conclusies (Duffield, 2008, p.4-5): 

• De zevenenzestig onderzochte projecten vormen een representatieve afspiegeling van 

publieke overheidsprojecten met een grote investeringswaarde. 

• Er zijn in de studie voldoende data aanwezig om betrouwbare uitspraken te doen. 

• PPS levert projecten op die veel dichterbij de verwachte kosten zitten dan de traditionele 

projecten. Gemeten vanaf de initiële aankondiging van een project tot de actuele 

uiteindelijke kostprijs scoren PPS-projecten 31.5% beter dan de traditionele projecten. 

• PPS-contracten hebben een gemiddelde kostenescalatie van 4,3% (post 

contractuitvoering), vergeleken met traditionele projecten die een kostenescalatie kenden 

van gemiddeld 18,0%. PPS-projecten kennen een grotere kostenbetrouwbaarheid dan 

traditionele contracten en er is weinig variatie in de kosten van een PPS-project nadat het 

contract getekend is. 

• Australische traditionele projecten hebben een betere performance op gebied van kosten 

dan UK projecten. 43,3% van deze Australische projecten zijn uitgevoerd binnen 5% 

afwijking van de verwachtte kosten tegen een score van 27% voor de traditionele UK 

projecten. 

• Vanaf de fase van de initiële aankondiging van een project tot de uiteindelijke oplevering 

scoren PPS en traditionele projecten met dezelfde betrouwbaarheid qua tijdplanning. 

• In de fase vooraf aan de projectuitvoering worden PPS vaak vertraagd (gemiddeld 14,8%). 

Maar als PPS eenmaal financieel geregeld is (‘financial close’) was er sprake van slechts 

2,6% vertraging (gemiddeld). 
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• Voorspellingen wat betreft tijd en kosten blijken voor traditionele projecten optimistisch 

te zijn vergeleken met de daadwerkelijke benodigde tijd en budgetten. Tijdens de 

uitvoeringsfase is er een gemiddelde vertraging van 25,9%. 

 

Een recent onderzoek van het Britse parlement is kritisch over de PPS-projecten in de UK 

(PAC, 2011). Margaret Hodge, voorzitter van het Committee of Public Accounts (PAC): "The 

UK has 700 PFI contracts, with a further 61 projects in procurement and many others where 

PFI is being considered as an option. But while PFI has delivered many new public buildings 

and services that might not otherwise have been built, it is far from clear that it has provided 

value for money. At present, PFI looks like a better deal for the private sector than for the 

taxpayer” (www.parliament.uk; opgehaald 9 juli 2012). Het betreft hier vooral de PPS 

overheidshuisvestingsprojecten, waaronder ziekenhuizen, onder het Britse PFI-schema 

(Private Finance Initiative). 

 

In een casestudie onder vier Amerikaanse PPS- programma’s en vier PPS-projecten hebben 

Garvin en Bosso onderzocht of PPS als een effectieve wijze van infraontwikkeling kan 

worden beschouwd (Garvin en Bosso, 2008). Het beoordelingskader dat zij hiervoor hanteren 

gaat uit van het balanceren van de belangen van: samenleving, overheid, industrie en 

marktontwikkeling. De casestudie geeft indicaties dat de er een structurele onbalans is tussen 

deze belangen evenals hoge spanning tussen de vier belangen. De belangen van de industrie 

overheersen. Dit resulteert in hoge transactiekosten en relatief lage prestaties. De potentie van 

PPS is groot, maar dan is een betere balans tussen de genoemde belangen een voorwaarde. De 

vijf casestudies die Boardman, Poschmann en Vining (Hodge en Greve, 2005, p.162-189) 

uitvoerden naar PPS-en in de Verenigde Staten en Canada leveren soortgelijke indicaties op. 

In de praktijk vindt er onvoldoende risicoverschuiving naar de marktpartijen plaats. Als het 

misloopt dan worden de kosten bijna altijd afgewenteld op de overheid. Service tegen lagere 

kosten, het doel van PPS, blijkt moeilijk.  

 

Casestudies onder vijf Engelse PPS-en leiden tot de conclusie van onderzoeker Pollit dat PPS-

en onder het PFI-schema beter presteren dan conventionele projecten. Ze zijn beter als het 

gaat om tijdplanning en budgetbeheersing, maar ook is er sprake van ‘design innovation’ 

(Hodge en Greve, 2005, p.207-230). 

 

In een vergelijkende studie van negen Nederlandse stedelijke ontwikkelingsprojecten op basis 

van verschillende planningwijzen: klassiek, PPS Joint Venture/Alliantie en PPS-Concessie 

meten Nijkamp, van der Burch en Vondigni (2002, p.1865-1880) het succes van deze 

projecten. Zij passen een ‘rough set analysis’ toe. Een kwantitatieve methode waarmee ze, 

ondanks het lage aantal onderzoeksobjecten en de kwalitatieve onderzoeksresultaten, toch 

relatief valide uitspraken kunnen doen. ‘Succes’ bepalen deze onderzoekers aan de hand van 

vele uitgebreide interviews met een diversiteit aan stakeholders ten aanzien van drie 

perspectieven: 

• uitvoerings- en organisatorisch perspectief; 

• operationeel- en marketingperspectief; 

• contractueel- en bouwperspectief. 

 

Enkele conclusies uit dit onderzoek die voor deze paragraaf (effecten van PPS) van belang 

zijn: 

• Als het PPS-project een concessie betreft dan is de performance in zijn algemeenheid 

acceptabel. De Joint Venture PPS-arrangementen zijn zelfs succesvol of zeer succesvol. 
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Toch is dit arrangement niet feilloos, één Joint Venture PPS levert geen bevredigende 

resultaten op. 

• De PPS concessievorm en Joint Venture met veel private partijen (spelers) leveren met 

zekerheid succes op indien ze gecombineerd worden met een selectieproces bestaande uit 

een combinatie van open selectie en directe contacten. 

 

Het effectueren van inhoudelijke meerwaarde (creativiteit, innovatieve(re) oplossingen) lijkt 

niet alleen samen te hangen met de risico- en verantwoordelijkheidsverschuivingen die PPS 

met zich meebrengt, maar ook met de grotere invloed en bevoegdheid die de private partij 

vroegtijdig krijgt in de planvorming- en ontwerpfase. Als hiervan sprake is zijn er indicaties 

dat PPS, naast beheersing van tijd en budget, inhoudelijke meerwaarde levert (Lenferink, 

Arts, Tillema, Valkenburg, Nijsten, 2012; van Ham en Koppenjan, 2002, p.472; Bult-

Spiering, 2003, p.252). 

 

Qua effecten op het planningproces is er sprake van kritiek op de lage transparantie en lage 

graad van publieke participatie in PPS Concessieprojecten. “When such doubts are married 

together with the observation that PPPs can offer short term political attractions to 

governments by providing early project infrastructure and moving capital expenditures off-

budget, the implication is that far greater attention to accountability mechanisms is warranted” 

(Hodge en Greve, 2005, p.10; Hodge en Greve, 2007, p. 554). 

 

Deze twijfel over transparantie en onafhankelijkheid treft ook de Alliantievormen van PPS. 

Ook deze vormen roepen vragen op. Welke onafhankelijkheid heeft een overheid nog die een 

direct samenwerkingsverband met een private initiatiefnemer (contractueel of in een 

bedrijfsvorm) aangaat? Is er nog sprake van voldoende democratische legitimiteit vanwege 

het op afstand plaatsen van de politiek of vanwege het toepassen van privaatrechtelijke 

instrumenten buiten het publiekrecht om? (Hobma, in: Bruil e.a., 2004, p.289) 

 

 

4.6 Ontwikkeling van PPS in Nederland 

 

In de Nederlandse literatuur over PPS wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, 

frequent aangehaald als voorbeeld dat PPS niet nieuw is en ver terug gaat in de tijd (1602). De 

VOC werd opgericht en gefinancierd met risicokapitaal van private handelaars (50%) en de 

gemeente Amsterdam (50%) en had als taak handel en zeevaart in het verre oosten te 

ondernemen (Bult-Spiering, 2003, p.8; Klijn, 2009, p.26). 

 

Ook de buitenlandse literatuur noemt haar roemruchte en beruchte voorbeelden uit een ver 

verleden, zoals tolconcessies voor de St. Barnards pas in de Romeinse tijd en de Britse en 

Amerikaanse tolwegen (‘Turnpikes’) vanaf de 17
e
 eeuw evenals de concessie voor het 

aanleggen en economisch exploiteren van het 160 km. lange Suezkanaal in 1854 (Grimsey en 

Lewis, 2004, p.42, 43, 48). 

 

Als ik me richt op de moderne tijd en de periode na de Tweede Wereldoorlog dan valt 

internationaal de opkomst van PPS vanaf eind jaren zeventig op. In de Anglo-Saksische 

wereld op de golven van de steeds verder oplopende overheidstekorten en het beleid om rol 

van de overheid terug te dringen onder Thatcher en Reagan. In Frankrijk ontstaat in 1983 de 

‘Societe d’Economie Mixte Locale (SEML), een speciale bedrijfsconstructie van publiek-

private signatuur met een wettelijke basis. De SEML’s zijn onder andere actief in de bouw en 

de ruimtelijke ontwikkeling. Lokale overheden hebben 50-80% belang in dergelijke publieke 
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ondernemingen (Bult-Spiering, 2003, p.14). Een dergelijke SEML leidde tot de beruchte 

discussie over al dan niet aanbesteden van ruimtelijke ontwikkelingen als publieke opdracht, 

ook wel bekend als de zaak Auroux (zie ook hoofdstuk 5). 

 

In Nederland is 1986 het jaar waarin de eerste ‘PPS-golf’ wordt aangekondigd in het 

Regeringsverklaring van het tweede kabinet Lubbers: “Nieuwe vormen worden opgezet van 

publieke en private samenwerking, met de gemeentelijke overheid, het plaatselijke c.q. het 

regionale bedrijfsleven en indien nodig de rijksoverheid, gericht op het opvoeren van het 

investeringsvolume ten behoeve van onder meer de stedelijke vernieuwing.” 

(Bult-Spiering, 2003, p.9; van Ham en Koppenjan, 2002, p.15/16; Klijn, 2009, p.26/27). 

 

Volgens Lemstra (in: Bult-Spiering, 2003, p.10) zijn vijf maatschappelijke trends 

verantwoordelijk voor de opkomst van PPS in Nederland: 

• Herbezinning op de rol van de overheid. 

• Veranderde inzichten op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

• Vraag naar grootschalige aanpak. 

• Besef van toenemende internationale concurrentie. 

• Investeringsbehoefte en geld aanwezig bij institutionele beleggers. 

 

Dit vertaalde zich concreet naar een programma voor transportinfrastructuur in het 

Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II). Uiteindelijk zijn binnen dit programma de 

HSL infrastructuur en (eerder) de Wijkertunnel en de tunnel onder de Noord in PPS 

gerealiseerd. Voor de gebiedsontwikkeling markeert de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 

(VINO) en haar aanscherping de VINEX een belangrijke concrete stap. Diverse zogenaamde 

VINEX-wijken zoals Vathorst in Amersfoort en Brandevoort in Helmond (nieuwe 

buitenwijken die dicht tegen de bestaande steden aanliggen in het kader van het compactere 

stadsbeleid) en binnenstedelijke vernieuwingsprojecten als de Kop van Zuid in Rotterdam en 

het Sphinx-Ceramique terrein in Maastricht zijn via PPS-constructies tot stand gekomen. 

Immers: “Er dienen verantwoorde keuzes gemaakt te worden in het spanningsveld tussen 

economie en ecologie; de uitvoerbaarheid van het beleid vraagt om extra inspanningen op het 

gebied van publiek-publieke en publiek-private samenwerking; de rijksoverheid wil hiertoe 

het voortouw nemen” (VINEX, 1991). 

 

Zowel de in Nederland gerealiseerde PPS-en van de ‘eerste golf’ in de infrastructuur als 

ruimtelijke ordening ontmoeten de nodige kritiek. In de infrastructuurontwikkeling betreft het 

kritiek op de twee ‘DBFM-projecten’ Noordertunnel en de Wijkertunnel, met een 

betalingsmechanisme gebaseerd op schaduwtol, in de begin jaren negentig van de vorige 

eeuw (DBFM avant la lettre, want zo werden deze projecten nog niet genoemd). In een 

evaluatie concludeert de Algemene Rekenkamer (brief aan de Tweede Kamer van 2 juni 

1993) ten aanzien van de Wijkertunnel: 

• De selectie van het consortium is niet gebaseerd op concurrerende aanbiedingen. 

• Er heeft slechts een beperkte risico-overdracht naar de private partij plaatsgevonden. 

• Er is een hoge meerprijs bij deze private financiering ten opzichte van publieke 

financiering. 

• Een standpuntbepaling is nodig over de wenselijkheid van het afwentelen van risico’s op 

private partijen, in verband met het economisch eigendom van infrastructurele projecten 

en het onderhoud daarvan (zie ook Commissie Private Financiering van Infrastructuur, 

2008, bijlage p.19). 

De meerkostenschattingen (van deze specifieke PPS ten opzichte van de geschatte kosten van 

een klassieke aanpak van de overheid) lopen volgens de Algemene Rekenkamer uiteen van 9 
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tot 40%. De Noorder- en Wijkertunnel worden gerealiseerd binnen het budget en op tijd 

opgeleverd (Klijn, 2009, p.29; van Ham en Koppenjan, 2002, p.17). Overigens was het de 

bedoeling hier echte toltunnels van te maken, maar dit is om politieke haalbaarheidsredenen 

uiteindelijk omgezet in schaduwtol, waarbij de overheid de private partij betaalt per 

gepasseerde weggebruiker. 

 

In de ruimtelijke ordening lijkt de VINEX-praktijk van PPS de verwachting ook niet geheel 

waar te maken. Het Rijk legde in het VINEX-beleid de risico’s bij de gemeenten: de bijdrage 

van het Rijk werd gebracht als een eenmalig bod, mee- en tegenvallers zouden voor rekening 

van de gemeenten zijn. In deze Rijksbijdrage werd al rekening gehouden met private 

investeringen in de publieke ruimte. Vanuit dit financiële motief zochten gemeenten de 

gedwongen samenwerking met de private partijen die ook strategische grondposities hadden 

ingenomen. Gemeenten waren door deze financiële risico’s primair gericht op risicoreductie. 

“Win-win situaties” en borging van ruimtelijke kwaliteit door samenwerking met private 

partijen delfden het onderspit. Wat betreft deze kwaliteit van m.n. de VINEX-locaties is er 

veel discussie. Er zou te eenzijdig worden gebouwd, met weinig aandacht voor de 

woonconsumenten en de woonomgeving (van den Hof, 2006, p.17-25). 

 

Deze eerste golf van PPS-projecten in Nederland in zowel de infrastructuur als de ruimtelijke 

ordening wordt dus gekenmerkt en gedomineerd door een financieel motief. De overheid 

zoekt privaat kapitaal en wil financiële risico’s en investeringen verminderen en deels 

afwentelen op private partijen. Dit is wat Aziz, zoals beschreven in paragraaf 3.1, de ‘finance-

based’ PPS noemt. Bovenstaande maakt ook duidelijk dat de financiële wensen waarmee de 

overheid in deze projecten stapte niet bewaarheid worden. Een periode van afnemende 

belangstelling voor PPS treedt in. In de jaren negentig zijn geen infrastructuurprojecten meer 

in PPS gerealiseerd. De opvolger van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX), 

de Vijfde Nota, rept eveneens niet meer over PPS in de gebiedsontwikkeling. 

 

Eind jaren negentig steekt PPS weer de kop op. Maar wel in een ander gedaante.  

“While attention in the first wave focused clearly on PPPs as an instrument for saving public 

money or for financing projects, the second wave laid greater emphasis on raising the quality 

of policies and products” (Klijn, 2009, p.27). 

 

De beleidslijn uit het regeerakkoord van het kabinet Kok II uit 1998 maakt duidelijk dat deze 

meerwaarde de inzet is van PPS: “Gestreefd wordt naar een gecontroleerde verbreding van de 

PPS-praktijk in Nederland. De vereiste kennis, expertise en ervaring zullen worden gebundeld 

in een kenniscentrum PPS conform de aanbevelingen van het rapport ‘Meer Waarde door 

Samen Werken’. Dit kenniscentrum zal in nauwe samenwerking met de vakdepartementen 

een beleidskader PPS ontwikkelen en bij concrete projecten ondersteuning bieden en een 

PPS-advies geven”. Het gaat om meerwaarde, ‘value for money’, meer kwaliteit tegen 

dezelfde prijs of dezelfde kwaliteit tegen lagere kosten. Kwaliteit en efficiëntie zijn 

belangrijke doelen in deze tweede golf van PPS-projecten in plaats van het puur financiële 

motief van de eerste golf. 

 

De nadruk ligt niet alleen op projecten maar zeker ook op kennis- en beleidsontwikkeling. Het 

kenniscentrum is er ook gekomen, onder de vleugels van het Ministerie van Financiën. Dit 

kenniscentrum, dat midden jaren 2000 is opgeheven, heeft vele onderzoeksrapporten over 

PPS geproduceerd en kennis en kunde daadwerkelijk verspreid in de eerste PPS-projecten van 

de ‘tweede golf’. De diverse ministeries hebben inmiddels hun eigen kennispools of 
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afdelingen voor PPS opgericht (bijvoorbeeld het toenmalige ministerie Verkeer en Waterstaat, 

Rijksgebouwendienst). 

 

In de infrastructuur leidt de hernieuwde aandacht voor PPS tot een aantal nieuwe projecten 

zoals de aanleg van de N31 en A59. In de ruimtelijke ordening ontstaat weer meer aandacht 

voor PPS in de Nota Ruimte, de opvolger van de vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en bij de 

Adviescommissie Gebiedsontwikkeling. Maar meer beleidsterreinen roeren zich met PPS-

projecten: Harnaschpolder (waterzuivering), kantoor Ministerie van Financiën 

(overheidshuisvesting) en Montaigne Lyceum (school). Hoewel het Kenniscentrum PPS in 

2005 nog meldt dat het aantal PPS-projecten achterblijft bij de verwachting lijkt inmiddels 

sprake van een sterk toegenomen aantal gestarte en geplande PPS-projecten bij zowel RWS, 

Rijksgebouwendienst en ProRail, waarbij ProRail duidelijk kiest voor de Alliantievorm en 

niet voor DBFM(O) (Cobouw, 13 juni 2009; van der Wal, 2009). PPS ‘combinatieprojecten’ 

met gebiedsontwikkeling en infrastructuur komen ook op. 

 

In tegenstelling tot de eerste golf PPS overheerst tevredenheid over de meerwaarde die deze 

tweede golf tot nu toe oplevert. Deze meerwaarde wordt gemeten via door het kenniscentrum 

ontwikkelde standaarden (gebaseerd op buitenlandse ervaringen en voorbeelden) als PPC en 

PSC (Public Private Comparator resp. Public Sector Comparator). De PPC is een 

vergelijkingsmethodiek om voor- en nadelen op een rij te zetten en daaruit conclusies te 

trekken voordat een besluit valt al dan niet een PPS-aanbesteding te kiezen. De PSC vergelijkt 

na deze aanbesteding de concrete biedingen van de private partijen met de kosten en risico’s 

van uitvoering in publiek beheer. Beide instrumenten bevatten mede een kwantitatieve 

berekening van de meerwaarde (Commissie Private Financiering van Infrastructuur, 2008, 

p.27/28). In tegenstelling tot de beoordeling van PPS ten tijde van de ‘eerste golf’ op basis 

van financieringskosten wordt in de PPC en PSC ook de risicowaardering, de prijs van 

risico’s meegewogen, ook bij de traditionele publieke inkoopvariant.  

 

In de DBFM(O) Voortgangsrapportage 2010 (p.46) meldt de Regering een meerwaarde van 

700 miljoen euro (ten opzichte van een traditionele aanpak) door zeven DBFM(O)-projecten. 

De Voortgangsrapportage maakt gewag van een meerwaarde van doorgaans 5-15%. 

 

De resultaten zoals opgenomen in deze Voortgangsrapportage: 

 

Projectnaam Ex ante berekende 

PPC meerwaarde 

Gerealiseerde meerwaarde 

t.o.v. PSC (na financial close) 

Renovatie ministerie van 

Financiën 

PPS Kromhout kazerne 

A59 

N31 

HSL bovenbouw 

Tweede Coentunnel 

Montaigne Lyceum 

10% 

 

9 a 11% 

10% 

7% 

n/a 

5% 

9% 

14 a 16% 

 

14 a 16% 

13 a 15% 

17 a 19% 

4 a 6% 

16 a 18% 

15 a 17% 

 

Tabel 10 Financiële resultaten Nederlandse DBFM-projecten (bron: DBFMO-

Voortgangsrapportage, Regering/Ministerie van Financiën, 2010, p.46) 
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Voor het DBFMO-project Harnaschpolder is 10,5% meerwaarde berekend. In de Waardse 

Alliantie (ProRail en aannemerscombinatie HBSC) is (meer dan) 30 miljoen gulden (ca. 10%) 

bespaard door slimmer ontwerpen en uitvoeren mogelijk te maken. 

 

De DBFM-projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A12 Lunetten-Veenendaal bevestigen 

deze geconstateerde meerwaarde na ‘financial close’. 

 

Daarnaast zijn al deze projecten, voor zover de bouwfase is afgerond, op tijd of eerder 

opgeleverd en binnen budget. In het kader van de kenmerken van een PPS-project is dit 

overigens pas te beschouwen als een tussenstand in een langdurige relatie (zie Klijn, 2009, p. 

30-31; Commissie Private Financiering van Infrastructuur, 2008; internetsite 

Rijkswaterstaat/publiek-private samenwerking). 

 

Onder druk van de financiële en economische crisis is het financiële motief overigens weer 

pregnant aanwezig bij de inzet van DBFM(O) door Rijk en decentrale overheden 

(Voortgangsrapportage DBFM(O) 2010, p.5). De tweede golf lijkt een structureel karakter te 

geven aan de ontwikkeling van PPS in Nederland: het eerste kabinet Rutte zegt in haar 

Regeringsverklaring (2010) PPS (DBFM) sterk te willen stimuleren. Het tweede kabinet Rutte 

tekent aan: “Om de beschikbare middelen optimaal te gebruiken en ondernemerschap en 

innovatie te bevorderen zetten we in op publiek-private samenwerking bij de aanleg van 

Infrastructuur “ (Regeerakkoord, 2012, p.38). Het financiële motief én de inhoudelijke 

meerwaarde komen nu beiden expliciet terug. Rijkswaterstaat spreekt over een verdubbeling 

van PPS in de infrastructuur tot 2020 (Rijkswaterstaat, Ondernemingsplan 2015, gepubliceerd 

2011). 

 

De ontwikkeling van PPS-vormen is in beweging in Nederland. Het concessiemodel is 

dominant in de PPS-projecten voor de (rijks)infrastructuur, het Joint Venture/Alliantiemodel 

in de gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling. In de infrastructuur is een ontwikkeling waar te 

nemen naar PPS-projecten die ook vorm worden gegeven als Allianties. ProRail lijkt op grond 

van de ervaringen in de Waardse Alliantie (deeltraject Betuweroute) definitief deze weg op te 

gaan, getuige de Allianties voor spoorwerken in Arnhem en Amsterdam/Almere (SAAL). 

ProRail vindt het concessiemodel minder geschikt voor projecten in de railinfrastructuur 

vanwege de combinatie van factoren als:  

• de geconditioneerdheid van deze infrastructuur (beperkte hoeveelheid materialen, maten, 

vormen, afstemming met materieel etc.); 

• het netwerkkarakter; 

• de benodigde integraliteit in onderhoud op dit hoofdnet (in verband met 

reserveonderdelen, gebruik van dezelfde, uniforme infraproducten en –systemen); 

• focus op risico’s delen in een alliantiestructuur in plaats van risico’s verdelen 

(concessievorm) (van der Wal, 2009). 

Ook Rijkswaterstaat experimenteert met een alliantieachtig project en contract bij de ombouw 

van het knooppunt Hooggelegen op de A2 bij Utrecht. 

 

Anderzijds is een kentering zichtbaar in de discussie over PPS-projecten in de 

gebiedsontwikkeling, de dominantie van de Joint Venture vorm brokkelt hier af en het begrip 

gebiedsconcessie doet zijn intrede. Onder invloed van de aanbestedingsrechtelijke 

ontwikkelingen (de case Auroux, zie hoofdstuk 5) maar ook de kredietcrisis, neemt de 

grondpositie als machtsbron en resource voor private partijen af. Inmiddels zijn anno 2012 

diverse gebiedsconcessies in de aanbestedingsmarkt gezet. De Joint Ventures worden toch 

beschouwd als gedwongen huwelijken, waarbij het de vraag is of de ambtelijke deskundigheid 
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en capaciteit toereikend is om het gehele proces mee te doen. Joint Ventures zijn volgens van 

de Klundert troebel en ingewikkeld vanwege een halfslachtige overheid: 

• halfslachtig meeslepen op de grondmarkt; 

• halfslachtig optreden bij onteigeningskwesties; 

• halfslachtig optreden door het verlenen van recht van zelfrealisatie als open concurrentie 

beter is (van de Klundert, 2008, p.70). 

 

Bovendien is de mening dat het een ambigue en niet transparante werkwijze is, een complexe 

situatie waar de overheid zich deels als marktpartij opstelt. Een heldere verhouding tussen 

markt en overheid ontbreekt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot wat van de Klundert 

‘goldplating’ noemt: “zou het niet kunnen zijn dat als de overheid participeert er veel te lang 

in het proces onrealistische wensen boven tafel blijven en de commerciële partijen maar 

doorgaan omdat ze nu eenmaal de overheid niet al te hard kunnen tegenspreken en er altijd 

nog de verwachting in stand kan blijven dat de overheid uiteindelijk wel over de brug komt of 

op een of andere manier garant staat?“ (van de Klundert, 2008, p.55). Of tot langdurige 

projecten: “Vergelijkend Europees onderzoek toont aan dat het eindeloos discussiëren tussen 

overheden en ontwikkelaars over de financiële opbrengstpotentie van een project een 

belangrijke reden is dat projecten in Nederland zo vreselijk lang duren (Deloitte, 2008)” 

(Schapendonk en Scott-Emuakpor, 2008, p.3). 

 

Het concessiemodel prikkelt de creativiteit en is interessant voor effectiviteit en transparantie 

(van der Klundert, 2008, p.66, 67, 69; Schapendonk en Scott-Emuakpor, 2008, p.2): 

• Partijen krijgen ontwikkelingsmogelijkheden (binnen kaders). Vernieuwende visies 

kunnen niet van een overheid worden verwacht, de politiek moet wel het primaat van de 

beoordeling houden. Pluriformiteit en concurrentie worden bevorderd.  

• Ruimte voor non-doctrinaire inbreng. 

• Afspraken kunnen sneller worden gemaakt en zijn daarna minder kwetsbaar. 

• Procedures worden professioneler gemanaged. 

• Politieke wankelmoedigheid wordt beperkt. 

• Rolvastheid van overheid en markt. 

• Scheiding van publieke en private verantwoordelijkheden leiden tot een situatie waar 

eenieder weet waar hij of zij aan toe is en datgene doet waar hij of zij het beste in is. 

 

De ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening in de tijd worden treffend geschetst door 

Emeritus Hoogleraar planologie Needham (Needham, 2008). Hij komt daarbij tot dezelfde 

conclusies. In de jaren zestig en zeventig zorgden inhoudelijke planologen van de overheid 

voor de sturing van de ruimtelijke ontwikkeling. Daar hadden ze nauwelijks de 

publiekrechtelijke instrumenten van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) voor nodig, hun 

positie was gebaseerd op de grond die voor 100% in handen was of kwam van de overheid. 

Vanaf midden jaren negentig staat dit model met lege handen door de grondposities die 

marktpartijen innamen. Het publiekrecht was hier niet op ingericht. Zo ontstonden de hiervoor 

reeds besproken Joint Ventures en het actief gebruiken van privaatrecht (contracten). Dit 

stelsel is nu aan het schuiven vanwege ontevredenheid met de gang van zaken en de discussie 

over aanbesteden. Ook de financiële crisis in combinatie met een toenemend belang van 

binnenstedelijke ruimtelijke opgaven versterken dit proces. Er is sprake van druk op het 

actieve grondbeleid van Nederlandse overheden (met name gemeenten) (van der Krabben, 

2011).  
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De nabije toekomst ziet er volgens Needham als volgt uit. 

Ten aanzien van de regels: 

• Sturen met publiekrechtelijke bevoegdheden, waaronder de nieuwe WRO en de 

Exploitatiewet 

• Een betere WVG (voorkeursrecht gemeenten) 

• Aangevuld met privaatrecht 

 

Ten aanzien van de uitvoering: 

• Opkomst van toelatingsplanologie door de overheid  

• Facilitair grondbeleid door de overheid in plaats van actief grondbeleid 

• Concessiemodel 

• Grotere afstand overheid – ontwikkelaar. 

 

Ten aanzien van de planinhoud: 

• Flexibele plannen 

• De overheid maakt globalere plannen; plannen en sturen tot in de details is niet meer 

mogelijk 

• Niet alle publieke ambities kunnen op eigen houtje door de overheid waargemaakt worden 

• De financiën zijn niet meer in detail door de overheid (alleen) te regelen 

 

Ook Needham voorziet een verschuiven van de klassieke publieke aanpak via PPS als Joint 

Venture naar PPS als concessiebenadering met meer ontvlechting tussen de publieke en 

private partijen, vergelijk paragraaf 4.4 over vormen van PPS. 

 

De verschuiving heeft consequenties voor de taken en rollen van de publieke en private 

partijen. Onderstaande tabel geeft, voor de ruimtelijke ordening, aan wat het concreet kan 

betekenen (ook de taakverdeling tussen overheid en markt binnen het Concessiemodel is 

weergegeven). De parallel met de PPS concessiebenadering die voornamelijk wordt toegepast 

bij het ontwikkelen en realiseren van publieke objecten en lijninfrastructuur (wegen, scholen, 

overheidskantoren) is duidelijk af te lezen. 

 

De vraag is of de typisch Nederlandse context (planningomgeving) deze verschuiving 

mogelijk en aannemelijk maakt. Bestaat er in Nederland daadwerkelijk ruimte voor PPS als 

alternatief voor de klassieke publieke planning? Deze vraag staat centraal in het volgende 

hoofdstuk. 
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Publieke Publieke Publieke Publieke 

grondgrondgrondgrond    

exploitatieexploitatieexploitatieexploitatie    

PubliekPubliekPubliekPubliek----private grondexploitatieprivate grondexploitatieprivate grondexploitatieprivate grondexploitatie    Private Private Private Private 

grondexploitatiegrondexploitatiegrondexploitatiegrondexploitatie    

 

Traditionele Traditionele Traditionele Traditionele 

modelmodelmodelmodel    

Bouwclaim Bouwclaim Bouwclaim Bouwclaim 

modelmodelmodelmodel    

Joint Joint Joint Joint venture venture venture venture 

modelmodelmodelmodel    

Concessie Concessie Concessie Concessie 

modelmodelmodelmodel    

Exploitatie Exploitatie Exploitatie Exploitatie 

overeenkomstovereenkomstovereenkomstovereenkomst    

GrondverwervingGrondverwervingGrondverwervingGrondverwerving    

Gemeente Gemeente 

koopt van 

private partij 

Door de joint 

venture (GEM) 

Gemeente Private partij 

GronduitgifteGronduitgifteGronduitgifteGronduitgifte    

Gemeente Gemeente aan 

private partij 

Door de joint 

venture (GEM) 

Gemeente 

aan Private 

partij 

Geen uitgifte, 

grond al in bezit 

Bouwrijp makenBouwrijp makenBouwrijp makenBouwrijp maken    

Gemeente Gemeente Gezamenlijk Private partij Private partij of 

gemeente met 

kostenverhaal 

PlanvormingPlanvormingPlanvormingPlanvorming    

Gemeente Gemeente, 

private 

grondeigenaren 

op hoofdlijnen 

Gezamenlijk Private partij 

binnen kaders 

van gemeente 

Private partij 

volgens 

bestemmingspla

n 

GrondexploitatierisicoGrondexploitatierisicoGrondexploitatierisicoGrondexploitatierisico    

Gemeente Gemeente, vaak 

afnameplicht 

private partijen 

Gezamenlijk Private partij Private partij 

OntwikkelingsrisicoOntwikkelingsrisicoOntwikkelingsrisicoOntwikkelingsrisico    

Gemeente Private partijen Gezamenlijk 

of privaat 

Private partij Private partij 

ZeggenschapZeggenschapZeggenschapZeggenschap    

Gemeente Gemeente Gezamenlijk Private partij Private partij 

CapaciteitsvraagCapaciteitsvraagCapaciteitsvraagCapaciteitsvraag    

Gemeente Gemeente Gezamenlijk Private partij Private partij 

CompetentievraagCompetentievraagCompetentievraagCompetentievraag    

Gemeente Gemeente Gezamenlijk Private partij Private partij 

 

Tabel 11 Samenwerkingsmodellen in de ruimtelijke ontwikkeling (bron: Priem, 2008) 

 

 

4.7 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk onderzoek ik de belangrijkste elementen van een PPS. Ik kom tot de 

volgende bepalende elementen: 

• Creatie van meerwaarde door samenwerking en interactie tussen private en publieke 

actoren 

• Financiële betrokkenheid van de private sector 

• Risicoverdeling tussen privaat en publiek 

• Gericht op het leveren van publieke functies en diensten (door middel van output- en 

performancespecificaties) 
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• Levenscyclus benadering in een langdurige relatie (van planvorming tot en met beheer) 

 

PPS past bij het kenmerkende analyse- en actiekader dat ik koos voor ‘adaptieve planning’, 

gebaseerd op complexiteitstheoretische inzichten als meest recente ontwikkeling in de 

planningtheorie. 

 

PPS PPS PPS PPS (elementen paragraaf 4.2) SturingsSturingsSturingsSturingselementenelementenelementenelementen    Complexe Complexe Complexe Complexe AAAAddddaaaaptieve ptieve ptieve ptieve 

Systemen Systemen Systemen Systemen ( paragraaf 3.3)    

• Creatie van meerwaarde door 

samenwerking en interactie tussen 

private en publieke actoren 

 

• Variatie door exploratie van nieuwe 

mogelijkheden 

• Interactie in een netwerk van wederzijds 

afhankelijke actoren 

• Financiële betrokkenheid van de private 

sector 

• Risicoverdeling tussen privaat en 

publiek 

 

• Interactie in een netwerk van wederzijds 
afhankelijke actoren 

• Gericht op het leveren van publieke 

functies en diensten (door middel van 

output- en performancespecificaties) 

• Levenscyclusbenadering in een 

langdurige relatie (van planvorming tot 

en met beheer) 

 

• Performancecriteria voor de selectie van 

de beste strategieën en actoren 

gedurende het gehele traject 

 

In de cases (hoofdstukken 6-8) onderzoek ik of de PPS-praktijk zich ook zo manifesteert en 

welke effecten dit heeft. 

 

Vervolgens beschrijf ik de hoofdvormen van PPS in de praktijk: 

• PPS-Concessies, waarbij de overheid de functie en output formuleert en marktpartijen 

(concessiehouders) het project ontwikkelen: ontwerpen, bouwen, financieren en 

onderhouden in allerlei verschillende constructies. DBFM is in Nederland de bekendste 

‘concessievariant’. 

• PPS als Joint Venture of Alliantie, waarbij overheid en markt van meet af aan gezamenlijk 

optrekken en het project samen ontwikkelen, bouwen, beheren. 

 

Beide (hoofd)vormen voldoen aan de definitie en bevatten de door mij geduide bepalende 

elementen van PPS. 

 

PPS in Nederland kent beide vormen, waarbij in de infrastructuur vooral wordt gewerkt met 

de Concessievorm (vooral DBFM) en in de Ruimtelijke ontwikkeling de Joint 

Venture/Alliantievorm de hoofdstroom vertegenwoordigt. De laatste tijd zien we een 

gemengder beeld ontstaan waarbij deze sectoren experimenteren met de andere dan 

gebruikelijke vorm. 

 

Nederland kent twee ‘PPS-golven’, de eerste met een focus op financiële motieven vanaf 

midden jaren tachtig. De tweede golf met een focus op meerwaarde, die eind jaren negentig 

inzette lijkt structureel. De kabinetten Rutte I en Rutte II willen PPS stimuleren. Een veelheid 
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aan concrete PPS-projecten bij de rijksoverheid dienen zich aan, vooral in de infrastructuur. 

Naast kwalitatieve meerwaarde is (ook weer) een duidelijk financieel motief waarneembaar. 

 

Bovenstaande kennis van PPS in de praktijk en de ontwikkeling van PPS in Nederland is van 

belang voor het begrip van de analyse en illustratie van PPS als vorm van adaptieve planning 

(zoals in theorie onderbouwd in dit hoofdstuk 4) in de casestudies (hoofdstukken 6, 7 en 8). 
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Hoofdstuk 5  Planning in Nederland, een institutionele analyse 
 

5.1 Inleiding 

 

Onderzoeksvraag 5 (A) Welke factoren beïnvloeden planning in Nederland en (B) Welke 

beperkingen en mogelijkheden geeft dit voor PPS in Nederland? 

 

In hoofdstuk 3 is een verkenning van de relatie complexiteitswetenschap – planningtheorie 

uitgevoerd. Op basis van deze verkenning heb ik een analysekader gekozen voor het 

bestuderen van de invloed en effecten van sturingsprincipes afgeleid van complexiteitstheorie 

in de Nederlandse PPS planningpraktijk. In hoofdstuk 4 heb ik vervolgens PPS, de relatie met 

planning en complexiteitstheorie en de ontwikkeling van PPS in Nederland getypeerd en 

beschreven. In dit hoofdstuk (5) ga ik na in welk institutioneel kader de Nederlandse 

planning- (en PPS-)praktijk is ingebed. Dit maakt de context van PPS in Nederland 

begrijpelijk en geeft bovendien een aanvulling op het analysekader van hoofdstuk 3. Een 

aanvulling waarmee we ook de context van PPS- en planningpraktijk een op 

complexiteitstheoretische inzichten gebaseerde invulling geven, namelijk door de begrippen 

‘padafhankelijkheid’ en ‘attractor’ (geïntroduceerd in hoofdstuk 3) concreet te maken.  

 

Deze aanvulling stelt mij in staat na te gaan hoe de toepassing van de ‘sturingsprincipes’ uit 

de complexiteitstheorie in adaptieve planningwijzen zoals PPS wordt beperkt of gestimuleerd. 

 

 

5.2 Institutionele analyse 

 

In dit hoofdstuk onderzoek ik planning in Nederland op basis van een institutioneel 

analysekader. Het institutionalisme is gegrondvest in de idee dat mensen op actieve en 

interactieve wijze hun ‘wereld’ construeren en zin geven. Maar daarbij zijn ze omgeven door 

sterke beperkingen, ook wel structuren, systemen of institutionele condities genoemd. 

Onderlinge relaties, individuele wil en professionele capaciteiten zijn van belang, 

handelingspatronen die hieruit ontstaan zijn institutioneel gestuurd, of zelfs bepaald (Healey, 

2006, p.35; van den Hof, 2006, p.23 en p.62). Sharpf zegt het op een treffende manier: de 

institutionele condities bepalen de regels van het spel (Scharpf, 1997 in van den Hof, 2006, 

p.17).  

 

De institutionele condities definieert Scott (2001, p.48 e.v.) als volgt: 

“Institutions 

• are social structures that have attained a high degree of resilience; 

• are composed of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with 

associated activities and resources, provide stability and meaning to social life; 

• are transmitted by various types of carriers, including symbolic systems, relational 

systems, routines and artefacts; 

• by definition connote stability but are subject to change processes, both incremental and 

discontinuous.” 

 

De institutionele condities maken het handelen van partijen, en dus ook planningprocessen in 

concrete gevallen enigszins voorspelbaar. 
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In deze visie wordt de individuele wil niet ontkend. Dit komt goed tot uitdrukking in het werk 

van Giddens die spreekt over de relatie tussen agency en structure. Deze interacteren volgens 

hem, wat inhoudt dat de structuur niet alleen de actor, de ‘agent’ beïnvloedt maar ook dat de 

structuur, de context wordt gevormd door de acties van actoren.  

 

De structuur bestaat uit regelsystemen, resources (machtsbronnen) en betekenissystemen 

(“systems of meaning”) en is niet iets ‘buiten’ ons, maar bevindt zich ‘in’ ons (Healey, 2006, 

p.45-49; Allmendinger, 2002, p.16). Deze definitie sluit duidelijk aan bij die van Scott. De 

gekozen onderzoeksmethodiek in dit onderzoek, gericht op het begrijpen van de situatie en 

vooral het begrijpen van actoren om ‘werkende’ toepassingen in de praktijk te vinden 

(pragmatisme), past hier bij (wat beweegt actoren en welke rol speelt de structuur daarbij?). 

Niet voor niets worden Giddens’ denkbeelden over de interactie tussen agency en structure in 

verband gebracht met het pragmatisme (Stryker, 1987, p.87; Maines, 2001, p.14). 

 

Een institutionele analyse kan ook passen in een complexiteitstheoretisch kader dat ik in dit 

proefschrift hanteer. Hier komen de twee toekomstscenario’s voor planning (planning in een 

institutioneel ontwikkelingsperspectief en planning in een complexiteitstheoretisch 

ontwikkelingsperspectief) zoals geschetst in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.6) bij elkaar. “The 

institutional view is that the network consists of the interactions among participants, which 

create norms and organizational frameworks that, in turn, affect the behavior of the 

participants. The processes and structures of institutionalism are of greatest interest 

here….This perspective is quite consistent with a CAS (complex adaptive system, noot van 

mij) approach to modeling PSS (public service systems, noot van mij), with the norms and 

frameworks referred to in the institutional network view being emergent properties of the 

system and affecting the behavior of agents through modifications of schemata and/or fitness 

functions” (Rhodes en MacKechnie, 2003, p.77). 

 

Betekenissystemen, regels en resources gezamenlijk kaderen menselijk en organisatorisch 

gedrag in en sturen het tot op zekere hoogte. De betekenissystemen, regels en resources 

vormen de elementen van het institutionele kader (of institutionele structuur). Deze elementen 

zal ik opeenvolgend beschrijven in de paragrafen 5.3, 5.4 en 5.5.  

 

Wat zijn betekenissystemen, regels en resources? Hoe pakken ze op hoofdlijnen uit in de 

Nederlandse planningpraktijk? In feite zijn alle drie onderdelen van de structuur te 

beschouwen als middelen in brede zin. Needham (geciteerd in van den Hof, 2006, p.65) 

onderscheidt drie soorten middelen die in feite hetzelfde zijn als deze drie onderwerpen die ik 

hiervoor noemde: regels, bronnen en ideeën. Hierna ga ik verder in op deze onderdelen. 

 

 

5.3 Betekenissystemen; theorie en praktijk in Nederland 

 

Wat moeten we verstaan onder betekenissysteem? Healey heeft het (naast regels en resources) 

over ‘policy ideas’ (Healey, 2006, p.284-287). Eenzelfde richting als Needham wijst. Scott 

heeft het naast “regulative and normative elements” over “cultural-cognitive elements”. Klijn 

en Teisman noemen in het kader van hun bespreking van een institutioneel netwerkperspectief 

naast regels en interactiepatronen het begrip “gedeelde opvattingen” (Klein en Teisman in van 

Ham en Koppenjan, 2002, p.49). Wat mij betreft omschrijft van den Hof datgene wat we 

zouden kunnen verstaan onder betekenissystemen nog het meest treffend als ‘ongeschreven 

overtuigingen en handelingspatronen’. Daarbij put hij uit het werk van Giddens, Scott en 

Klijn (van den Hof, 2006, p.62). Ongeschreven overtuigingen en handelingspatronen zitten 
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diep en zijn vanuit het verleden gevormd en uiten zich in allerlei zaken. Healey (2003, p.45-

46) geeft aan dat deze zaken, wat zij noemt, ‘modes of thought and sets of values’ in zich 

dragen. De ‘modes of thought’ koppelt ze aan betekenissystemen, of collectieve ongeschreven 

overtuigingen en handelingspatronen (van actoren) zoals ik het nu zou willen definiëren in 

het kader van dit onderzoek. Over het terrein van de planning: “In planning systems these 

embedded modes of thought become the taken-for-granted assumptions of regulatory 

permitting or plan-making – the planning doctrines discovered by Faludi and Van der Valk 

(1994). These abstracted structures are thus infused with systems of meaning and carry 

cultural references forward in time” (Healey, 2006, p.46).  

 

Hier ligt ook een relatie met complexiteitstheoretische inzichten. In complexe adaptieve 

systemen worden actoren als het ware aangetrokken door bepaalde ‘attractoren’, ook wel te 

zien als preferentietoestanden. Het systeem beweegt zicht (over een ‘pad’) in de richting van 

een attractor (zie ook paragraaf 3.1). “An attractor gives a clue of how the system tends to 

behave” (Geyer en Rihani, 2010, p.38). Deze padafhankelijkheid is des te sterker als het 

geïnstitutionaliseerd is (Jones, 2008, p.448; Geyer en Rihani, 2010, p.38/39; Mischen en 

Jackson, 2008, p.320-322). Betekenissystemen geven (samen met regels en resources) vorm 

aan de ‘attractor’ van de Nederlandse planning. Hoe? Daar ga ik hierna verder op in. 

 

In Nederland is de wijze waarop infrastructurele en ruimtelijke planning wordt bedreven sinds 

de zestiger jaren van de vorige eeuw veranderd. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was 

duidelijk sprake van een planning gebaseerd op technische rationaliteit (zie hoofdstuk 2). In 

de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw is een trend naar ‘inspraak’ zichtbaar als 

een middel om het publiek te betrekken bij planning van ruimtelijke en infrastructurele 

ontwikkelingen en projecten. In de jaren tachtig voerde de discussie over het wettelijk 

vertalen van ‘inspraak’ de boventoon. In de negentiger jaren is ‘inspraak’ niet voldoende voor 

de inbreng vanuit het publiek en wordt de roep om meer communicatieve, interactieve en 

open planning groter. Nieuwe, bijna informele besluitvormingsprocessen doen hun intrede 

met vroege en grote betrokkenheid van ‘het publiek’ (Woltjer in Linden en Voogd (ed.), 2004, 

p.47). Zuidema (2011, p.3-4) schetst eenzelfde trend: “Since the 1980s in particular, central 

governments have been expanding the societal capacity to govern by involving lower tiers of 

government and non-government parties”...”The extended use of financial tools, the increased 

use of partnerships with non-government parties and the increased participation and 

involvement of stakeholders and ‘civil society’ are examples of changes”. De Roo (2004, 

p.37-38) tenslotte constateert ook deze zichtbare verschuivingen in beleid en planning: 

• van centrale naar decentrale sturing; 

• van sectoraal naar integraal; 

• van overheidssturing naar marktmechaniek; 

• van het stellen van waarden naar het delen van waarden; 

• van kaderstellend naar voorwaardenscheppend; 

• van top-down naar subsidiariteit; 

• van technisch-functioneel naar beleid gericht op participatie en maatwerk; 

• van wetmatig naar planmatig; 

• van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. 

 

De praktijk volgt hier de theorie (zie hoofdstuk 2). Er is onmiskenbaar een trend naar 

interactievere en communicatievere planning. Dat houdt echter niet in dat het onderliggende 

betekenissysteem ook automatisch (direct) wijzigt. Dit als het ware automatisch 

veronderstellen zou het zicht ontnemen op barrières voor het toepassen van moderne 

planningwijzen, zoals PPS en adaptieve planning. Ik ben op zoek naar het betekenissysteem, 
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de dieper liggende collectieve overtuigingen van de Nederlandse planning en planners 

(‘onder’ de hiervoor genoemde manifeste verschuivingen aan de oppervlakte van de 

planningpraktijk). Diverse planningtheoretici komen dan tot eenzelfde conclusie. De 

collectieve ongeschreven overtuigingen en handelingspatronen in de Nederlandse 

planningpraktijk van transportinfrastructuur, ruimtelijke ordening en milieubeheer zijn, anders 

dan de sociaal-economische sector, volgens hen (zwart-wit gesteld) nog steeds beïnvloed door 

het modernisme en overheidsmonopolie, de deskundige overheidsplanner die met zijn kennis 

boven de partijen staat en stuurt naar een geplande en maakbare sociaalruimtelijke omgeving 

ten behoeve van het algemeen belang (Boelens, 2010, p.55/56; Teisman in: WRR, 2008, 

p.328; Faludi en van der Valk, 1994, p.7; den Hoed c.s., 1983). Ik stipte dit ook al aan in 

hoofdstuk 2. Allmendinger spreekt in verband met het ‘dieper liggende’ karakter van een 

betekenissysteem treffend over ‘minds’: “This attitude of technical competence and political 

neutrality still remains in the minds of many planners” (Allmendinger, 2002, p.56). 

 

Ook Woltjer wijst hier op. De overheidsplanner en de regels staan, zo stelt hij, nog steeds 

centraal, ‘consensus planning’ (communicatieve planning) is een welkome aanvulling die 

bovendien ‘selectief’ wordt toegepast. “Essentially, infrastructure planners in the Netherlands 

put forward consensus planning as some sort of ‘Public Support Machine’ (Woltjer in Linden 

en Voogd (ed.), 2004, p.53). 

 

Een verdere onderbouwing van deze opvattingen vind ik in diverse onderzoeken en artikelen. 

Deze bevindingen rond ‘betekenissystemen’ in de Nederlandse planning vat ik hierna samen. 

 

In het parlementaire onderzoek naar grote infrastructuurprojecten zegt de Jong in een 

deelonderzoek naar besluitvorming over infrastructuur in Nederland: “Zolang ministeries na 

afloop van uitgebreide studies van het maatschappelijk veld resultaten van maanden of 

jarenlang hard werken voor kennisgeving aannemen en overgaan tot de orde van de dag, 

blijven ze maatschappelijke groepen een alibi verschaffen om verantwoordelijkheden uit de 

weg te gaan” (de Jong in Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten Achtergrondstudies, 

2004, p.150). In de praktijk van grote projecten is het eveneens zichtbaar. Een column in NRC 

(4 juni 2009) over de adviezen van de Commissie Veerman inzake de Noord/Zuid metrolijn in 

Amsterdam: “De gemeente heeft zich tot nu toe verschanst in een ivoren toren en niet ‘open 

en innemend’ gecommuniceerd, zegt die commissie. Een ‘cultuuromslag’ is geboden, aldus 

haar rapport, dat toepasselijk en metaforisch Bouwen aan verbinding heet. Dat vergt op zich 

al een kleine revolutie. Het ambtelijk apparaat in de stad is al zo lang naar binnengekeerd, dat 

het niet beter weet dan dat het a-priori gelijk heeft. Die houding is er mede de oorzaak van dat 

de aanleg aan geloofwaardigheid heeft verloren”. 

 

In een onderzoek naar planningprocessen (specifiek de ‘Ruimte voor de Rivier-projecten’) bij 

Rijkswaterstaat concludeert van den Brink dat medewerkers van Rijkswaterstaat er niet in 

geslaagd zijn andere vormen van kennis dan technische kennis te herkennen en er mee om te 

gaan. Zij hebben zich in deze projecten vooral gericht op het vertalen en beter communiceren 

van technische kennis en expertise. Hierdoor zagen andere lokale en regionale partijen 

Rijkswaterstaat niet als een echte partner (van den Brink, 2009, p. 330-331). 

 

Van Assche en Verschraegen (2008, p.277-278) stippen in een systeemtheoretische 

verhandeling rond het werk van Luhmann het technisch-wetenschappelijke en modernistische 

karakter van de Nederlandse overheidsplanning aan en ook zij stellen dat de Nederlandse 

collectieve overtuiging en aanpak in de planning gebaseerd is op technisch-rationele gronden: 

“Within planning administrations steeped in strong modernist traditions (such as that of the 
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Dutch; see Faludi and van der Valk, 1994; Van Assche, 2006), planning issues are often 

translated into scientific questions, ideally requiring technical solutions. Such a situation 

offers advantages to all parties involved (including risk-minimizing for the politicians) and is 

mostly sustained by a network of mutually supporting organizations in the different function 

systems, including government-sponsored research organizations, engineering firms with 

mostly government commissions, university departments following research agendas set in 

ministries, etc. (Van Assche, 2004). Under the motto of increased efficiency and applicability, 

this interweaving of function systems will tend to increase the knowledge production on 

planning and the production of plans indeed. However we question the quality of plans 

produced in this situation, by arguing that it is de-differentiated: the scientist are not truly 

following scientific method, the politicians are avoiding political decision-making, the 

administration is making political decisions on questionable scientific grounds, and a free 

market and economic calculations can hardly develop”.  

 

Voortbouwend op het theoretische werk van Van Assche stelt de secretaris van de VROM-

raad van de Klundert in een essay (van de Klundert, 2008, p.66) dat een belangrijke 

verklaring voor het vooralsnog ontbreken van toepassing van PPS-concessies in de ruimtelijke 

ordening is gelegen in “de traditie van modernistische planning, de centrale positie van 

overheden en de decalage die daar het gevolg van was”. Van de Klundert geeft verder aan dat 

deze dominante overheid naast haar publieke rol een private rol vervult op de grondmarkt, 

waardoor anders dan in de meeste andere Europese landen de rolvastheid minder is. Onder 

decalage verstaat van de Klundert de afstand tussen het hiervoor door van Assche beschreven 

planningsysteem dat nog in een modernistische traditie handelt en zijn omgeving, een 

samenleving die zich weer verder ontwikkeld heeft in de richting van het postmodernisme.  

 

In een situatie van een overheidsmonopolie in de ruimtelijke planning zal de nadruk vooral 

liggen op planning op juridische basis, immers de overheid ontleent haar macht en legitimiteit 

aan het recht (van den Hof, 2006, p.66). Juridische sturing bevordert een technisch-rationele 

planningstijl, immers het veronderstelt op basis van de scheiding publiek en privaat dat eerst 

publieke planvorming plaatsvindt, gevolgd door het contracteren (aanbesteden) van de private 

uitvoering op basis van gedetailleerde specificaties en contracten. Het deelnemingenbeleid 

van de Nederlandse rijksoverheid in bedrijven is hier een voorbeeld van. Publieke en 

zakelijke belangen moeten zoveel mogelijk gescheiden blijven, publieke belangen kunnen 

beter door middel van wet- en regelgeving worden gehandhaafd (Wilkeshuis in WRR, 2008, 

p.360). Vandaar dat PPS Allianties of Joint Ventures met de Rijksoverheid problematisch 

zijn. Dit beleid geldt overigens niet rechtstreeks voor gemeenten en provincies, vandaar dat 

we op dit niveau vaker PPS-en in de vorm van een Joint Venture of Alliantie zien. 

 

De Nederlandse traditie van overheidsmonopolie in de ruimtelijk relevante sectoren wordt 

verder versterkt door de in het publieke domein levende overtuiging dat overheid en private 

partijen in onze samenleving twee onderscheidbare en scheidbare werelden zijn waartussen 

vervlechting en belangenverstrengeling voorkomen moet worden (Klijn en Teisman in van 

Ham en Koppenjan, 2002, p.63). Auteurs als Jacobs (1992, p.32) pleiten voor een principiële 

scheiding. De publieke en private sfeer hebben geheel andere waardesystemen die niet 

vermengd mogen en kunnen worden; het wachtersyndroom (discipline, vermijden van handel, 

loyaliteit, traditie, hiërarchie) versus het commerciële syndroom (vrijwillige overeenkomsten, 

eerlijkheid, competitie, initiatief). Simon sluit hierop aan bij zijn onderscheid tussen taak- en 

marktorganisatie en stelt dat vormen tussen deze organisaties in niet stabiel zijn en altijd 

zullen evolueren naar een van de twee (Klijn en Teisman in: van Ham en Koppenjan, 2002, 

p.67-68; van den Hof, 2006, p.70).  
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Deze betekenissystemen veranderen door de ontwikkelingen naar communicatievere 

planningstijlen in de praktijk maar zijn nog diep ingebed in onze samenleving, in onze 

beleidspraktijk. Zodanig dat ze tevens de andere twee onderdelen van deze structuur, de regels 

en de resources, nog steeds (kunnen) beïnvloeden, sterker dan andersom. Ze ijlen ook veel 

langer na, als een verre echo uit een reeds vervlogen verleden terwijl de andere onderdelen en 

de ‘waarneembare’ planningwijzen in de praktijk relatief sneller veranderen. 

 

Zelfs in expliciet vormgegeven PPS kan het bovengeschetste betekenissysteem van de 

technisch-rationele planning gaan overheersen. Van den Hof onderzocht drie PPS 

Gebiedsontwikkelingen en moest concluderen dat op elke onderzochte locatie bleek dat onder 

de oppervlakte van manifeste nieuwe planningwijze (een PPS-constructie) de gemeentelijke 

overheid de regie van het gehele planvormingsproces in eigen hand wilde houden. Verder 

werd er in de uitvoering nauwelijks bijgestuurd, vanwege het overheidsparadigma dat 

vastgehouden moet worden aan planconformiteit en dus eenmaal vastgestelde doelen, op 

koste van anticipatie op de dynamiek van de markt en de samenleving. Van den Hof moet 

constateren: “het planningparadigma van de overheid wordt nog steeds gedomineerd door de 

klassieke maakbaarheidsgedachte, waarin markt en civil society geen prominente rol spelen” 

(van den Hof, 2006, p.201). 

 

 

5.4 Regels; theorie en praktijk in Nederland 

 

Onder regels, het tweede onderdeel van de ‘structuur’, versta ik de geschreven wettelijke en 

beleidsregels (juridische regels, regels die hun legitimiteit ontlenen aan het recht) die gelden 

voor een bepaalde situatie. Deze regels kunnen gaan over de inhoudelijke bevoegdheden die 

actoren hebben evenals verantwoordelijkheden en verplichtingen. Maar ook kunnen regels 

gaan over procedures en procedurele verplichtingen en bevoegdheden. Regels hebben als 

kenmerk dat ze door alle actoren geaccepteerd moeten worden (in dit verband bestaat 

afdwingbaarheid door de Staat, in de laatste plaats door haar monopolie op geweld). Regels 

moeten (daarom) rechtmatig en omgeven met rechtsbescherming toegepast worden.  

 

Juridische grondregels 

In dit onderzoek is het van belang te weten dat het toepassen van regels door 

overheidsorganisaties omgeven is met de zogenaamde algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur. De beleidsvrijheid van deze organisaties bij de toepassing van de regels voor 

bedrijven en burgers wordt hierdoor begrensd. De algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur (ABBB) zijn een aanvulling op in feite alle wettelijke regels die de overheid tot haar 

beschikking heeft. Ze zijn ook te beschouwen als een betekenissysteem over hoe onze 

Nederlandse samenleving denkt over het recht en de verhouding en opstelling van de overheid 

ten opzichte van haar burgers en bedrijven: “De ABBB zijn in de eerste plaats van betekenis 

als richtsnoer voor het bestuursbeleid en in de tweede plaats als beroepsgrond en toetsings- en 

vernietigingsgrond” (Visser, 1986, p.201). De algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

zijn inmiddels gecodificeerd in de Algemene Wet Bestuursrecht. Voorbeelden van 

procedurele en materiële algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn (van Wijk en 

Konijnenbelt, 1984): 

• Het zorgvuldigheidsbeginsel: alle relevante factoren moeten worden geïnventariseerd en 

meegewogen in een besluit. 

• Het fair play beginsel: de overheid mag nimmer derden de mogelijkheid ontnemen om 

voor zijn/haar belang op te komen. 
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• Het motiveringsbeginsel: de overheid heeft een motiveringsplicht en de motivering moet 

het besluit kunnen dragen. Feiten waarop het besluit rust moeten juist en volledig zijn. 

• Het gelijkheidsbeginsel: gelijke gevallen moeten gelijk behandeld worden en ongelijke 

gevallen ongelijk in de mate waarin ze verschillen. 

• Het verbod van willekeur: een belangenafweging moet plaatsvinden en bovendien redelijk 

zijn. 

 

We zien in Nederland een collectieve overtuiging van technisch-rationele planning, maar 

bovenstaande maakt duidelijk dat een tegenwicht bestaat door de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur die de macht van de overheid danig kunnen nuanceren in inhoudelijke en 

procedurele zin. 

 

Regels over de organisatie van ruimtelijke ordening en infrastructurele planning 

Bovendien zijn in Nederland veel overheidsorganisaties betrokken bij een (ruimtelijk) project 

of beleid. In Nederland, en zeker in de ruimtelijke (facet)planning en in ruimtelijk relevante 

(sector)wetgeving, wordt in de regelgeving aan diverse overheidsorganisaties en 

overheidslagen bevoegdheid toegekend. Dus meerdere overheidsorganisaties afkomstig van 

de gemeente(n), provincie(s) en rijk, hulpdiensten en functionele openbare lichamen als 

Waterschappen e.d. zijn vaak betrokken bij en hebben belangen in concrete ruimtelijke 

projecten, naast private partijen als bedrijven, maatschappelijke groeperingen, 

belangenorganisaties en burgers die vanuit de regelgeving vaak inspraak- en 

bezwaarmogelijkheden bezitten. Hierdoor zijn in principe al tientallen overheidsactoren met 

bevoegdheden of middelen betrokken bij het ruimtelijke project of beleidsonderwerp. 

 

Deze lagenstructuur is een wezenlijk andere situatie en vergt aanzienlijk meer interbestuurlijk 

overleg tussen overheden dan bijvoorbeeld in Vlaanderen waar ruimtelijke bevoegdheden in 

of op een bepaald gebied gekoppeld zijn aan één overheidslaag. Ruimtelijke projecten worden 

niet bestuurd door meer overheidslagen tegelijk. Hier zijn competenties zoveel mogelijk 

gescheiden, in Nederland gedeeld. Overigens is in de in 2008 ingevoerde nieuwe Wet op de 

Ruimtelijke Ordening (WRO 2008) in Nederland een eerste (wettelijke) stap gezet in de 

richting van scheiding van competenties. Indien een overheidslaag een ruimtelijk project gaat 

trekken wordt op dit niveau het projectbesluit voorbereid, genomen en uitgevoerd en treden 

de andere lagen als het ware terug. Zij blijven uitkaard wel belangrijke overlegpartners en 

bezitten nog steeds aanzienlijke middelen om de leidende overheidsactor te beïnvloeden.  

 

Het ruimtelijke recht is in Nederland ogenschijnlijk relatief decentraal ingericht. Tot voor kort 

hadden alleen gemeentelijke bestemmingsplannen een rechtstreeks bindende werking richting 

burgers en bedrijven via het stelsel van bouw- en aanlegvergunningen en gebruiksbepalingen 

gekoppeld aan evt. sancties. Andere overheidslagen zijn wel altijd betrokken en kunnen 

plannen, checken, adviseren, bewaken en evt. hiërarchisch ingrijpen (“aanwijzen”). De 

nieuwe WRO 2008 nuanceert dit, zoals hierboven al aangegeven. Ook projectbesluiten of 

inpassingsplannen van andere overheden kunnen nu een bindende status verkrijgen. Ook de 

Tracéwet koppelt infraplanning door de rijksoverheid aan verplichte milieueffectrapportage 

(MER) en bestemmingsplannen. In feite worden verplichte bestemmingsplanwijzigingen 

afgedwongen, in lijn met de uitkomsten van het Tracébesluit door de ministers van Verkeer en 

Waterstaat (V&W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 

(inmiddels minister van Infrastructuur en Milieu).  

 

In de nieuwe Omgevingswet die naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren ingevoerd 

wordt gaan diverse ruimtelijk relevante wetgeving en regels op, waaronder de Tracéwet en de 
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WRO. Voor grote projecten komt er één instrument ter beschikking: het projectbesluit (Brief 

Minister Infrastructuur en Milieu, 9 maart 2012).  

 

Financiële regels en gevolgen 

Ruimtelijke relevante wetgeving en juridisch-financiële regels pakken vaak centralistisch uit, 

mede vanwege de zogenaamde ‘gouden koorden’ van het Rijk. “Nergens is het eigen 

belastinggebied voor gemeenten en provincies kleiner dan in Nederland” (de Jong in 

Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten Achtergrondstudies, 2004, p.143). Dit leidt tot 

de situatie dat de rijksoverheid bijvoorbeeld wel bepaalt waar wegverbindingen komen maar 

gemeenten veel blokkademacht hebben en veel inpassingsmaatregelen voor deze 

verbindingen kunnen afdwingen (de Jong in Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten 

Achtergrondstudies, 2004, p.144). Dit reactieve gedrag van andere dan rijksoverheidsactoren 

wordt verder versterkt door de flexibiliteit die de rijksoverheid koppelt aan haar 

projectenplanning, het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) is 

namelijk geen echt meerjarenprogramma, dus op langere termijn niet erg betrouwbaar, en 

bovendien niet expliciet inhoudelijk gekoppeld aan nationale plannen als de Nota Ruimtelijke 

Ordening en Nota Mobiliteit.  

 

Overigens speelt dit het sterkst in de relatie ruimtelijke ordening – infrastructuur. In een 

analyse van de Betuweroute en de daarbij gevolgde procedure van de Tracéwet trekt Huigen 

de conclusie dat de institutionele en juridische verhoudingen uitgaan van en leiden tot 

hiërarchische en inhoudelijke planning door de rijksoverheid en een scheiding tussen beleid 

en uitvoering (Huigen in de Bruijn, de Jong, Korsten, van Zanten, 1996, p.128-129). 

 

Hiervoor analyseerde ik reeds dat in Nederland een systeem geldt van gedeelde competenties 

en derhalve diverse overheidslagen samen bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben 

bij een groot ruimtelijk project. Door de hiërarchische structuur van de regelgeving is er 

hierbij echter niet vaak sprake van daadwerkelijke samenwerking tussen deze overheden, wat 

tot problematische en langdurige besluitvorming aanleiding geeft. Ook met burgers en andere 

betrokken wordt niet echt gecommuniceerd. “Eigenlijk wordt er door de rijksoverheid alleen 

gecommuniceerd indien (a) er een wettelijke procedure moet worden gevolgd die zulks 

voorschrijft, dan wel (b) indien een groep tegenstanders zich via rechtelijke instanties of de 

media zo roert dat deze niet langer genegeerd kan worden” (Teisman en Verhey naar 

aanleiding van een onderzoek naar de besluitvormingspraktijk rond luchthaven Maastricht-

Aken, in: de Bruijn, de Jong, Korsten en van Zanten, 1996, p.189-191). Al met al rijst ook 

hier het beeld van een (rijks)overheid die hoofdzakelijk op een klassieke technisch-rationele 

wijze planning benadert.  

 

Regels over grondbezit 

Door ruimtelijke regelgeving kunnen grondposities (een resource, zie ook hierna) wijzigen of 

gewijzigd worden. De bestemming van de grond bepaalt in grote mate de commerciële en 

gebruiksfunctie en derhalve de waarde van en mogelijkheden met de grond voor haar bezitters 

en gebruikers. Het grondbeleid is in Nederland vooral een lokale aangelegenheid: het 

bestemmingsplan is de titel voor actieve onteigening. Uiteraard omgeven met de nodige 

rechtsbescherming. Het instrument van het (passievere) voorkeursrecht voor gemeenten (Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten, WVG) wint steeds meer terrein door recente wijzigingen in deze 

regelgeving. Als een gemeente het voorkeursrecht vestigt moet de verkoper zijn grond eerst 

aanbieden aan de gemeente, de gemeente heeft voorrang. Ontwikkelaars omzeilden in het 

recente verleden dit voorkeursrecht door samenwerkingsovereenkomsten met eigenaren 
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waarmee ze dan samen de nieuwe bestemming realiseerden, zonder de grond daadwerkelijk te 

kopen. Dit ‘gat’ is inmiddels gerepareerd (Wolting, 2006, p.59-60). 

 

Regels over aanbesteden 

Een ander stelsel van regels met grote invloed op de Nederlandse planningpraktijk is het 

stelsel van aanbesteding dat via de ontwikkeling en toepassing van het Europese recht steeds 

meer een stempel drukt op de gang van zaken in de verhouding overheid – marktpartijen in 

ruimtelijke projecten. Dit speelt vooral de laatste tien jaar, aangezwengeld door de 

‘bouwfraude’ die in Nederland diepe sporen heeft getrokken en de nodige veranderingen in 

gang heeft gezet. De aanbestedingsregels hebben hierbij een andere betekenis gekregen en aan 

kracht gewonnen door het blootleggen van de clandestiene zelfregulering binnen de 

bouwsector in de maatschappelijke discussie, parlementair onderzoek en straffen rond (wat is 

gaan heten) ‘de bouwfraude’ in de periode 2000-2005. In deze fraudezaak draaide het om 

samenspanning en afspraken over prijzen en marktverdeling tussen ondernemers, het 

omkopen of fêteren van publieke functionarissen (Vulperhorst, 2005, p.245-247). 

 

Aanbesteding wordt geacht transparantie, eerlijke concurrentie om overheidsopdrachten, 

objectieve keuzes en mededinging te genereren. De Europese richtlijnen 2004/18/EC en 

2004/17/EC zijn hierin leidend en inmiddels verwerkt in Nederlandse regelgeving, het Besluit 

Aanbesteding Overheidsopdrachten (BAO). Inmiddels is (status oktober 2012) de nieuwe 

Aanbestedingswet door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd.  

 

Aanbestedingsregels zijn vooral procedurele regels voor overheidswerken, overheidsdiensten 

en overheidsconcessies. Ook publicatieplicht en officieel aankondigen vormen belangrijke 

bestanddelen van de regels. De aanbestedingsregelgeving biedt verschillende procedures aan 

die een aanbestedende overheidsdienst kan toepassen in verschillende situaties. Op 

hoofdlijnen zijn de volgende varianten beschikbaar: 

• aanbesteden met voorafgaande selectie van marktpartijen/aanbieders; 

• openbare aanbesteding (bedoeld wordt: zonder voorafgaande selectie); 

• onderhandelingsprocedure (wordt in nutssector toegepast, in Nederland maakt ProRail 

hier veel gebruik van); 

• de prijsvraag (veel gebruikt bij de selectie van architecten en soms ontwikkelaars); 

• Concurrentiegerichte Dialoog, bedoeld voor die complexe situaties waarin de overheid 

nog geen duidelijk beeld heeft van de specificaties die zij op de markt wil brengen en de 

daarmee gemoeide kosten; in feite wordt een probleem aanbesteed en geen oplossing. Los 

van elkaar praten aanbieders met de aanbestedende dienst over probleembeschrijving, 

oplossingsrichtingen en kosten. Deze vorm past bij en wordt ook vaak toegepast in PPS-

aanbestedingen. 

Bij aanbestedingen wordt de laatste jaren steeds vaker gegund op basis van kwaliteit en prijs 

(EMVI: economisch meest voordelige inschrijving) in plaats van gunning alleen op basis van 

prijs. 

 

Vanaf 2006 woedt een juridische discussie over de reikwijdte en toepassing van de 

aanbestedingsregels in de ruimtelijke projectensfeer. Deze discussie is ontbrand na uitspraken 

van de Europese Commissie en het Europese Hof van Justitie inzake Vathorst (Nederland) en 

Auroux (Frankrijk). Was tot voor 2005 de gangbare opvatting dat aanbesteding alleen geldt 

voor openbare werken, inmiddels is dat niet meer zo gangbaar. Volgens het Europese Hof was 

in de zaak “Auroux” de aanleg van een recreatiepark, een bioscoopcomplex, winkels en 

kantoren, in zijn geheel feitelijk één werk. In de ontwikkelingsovereenkomst werden de 

plandelen ook als één werk gedefinieerd. Voor het vaststellen van de financiële grens 
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waarboven moet worden aanbesteed werden de inkomsten die de projectontwikkelaars 

verkregen uit de verkoop van de commerciële projectdelen opgeteld bij de bedragen die de 

overheid betaalde voor de openbare werken. De gemeente had tevens garanties afgegeven ten 

aanzien van de commerciële plandelen, inhoudende dat de gemeente eventuele niet-verkochte 

onderdelen over zou nemen. Conclusie van het Hof: dit had aanbesteed moeten worden (Boot, 

2008). 

 

Omdat deze conclusie verregaande consequenties heeft voor de Nederlandse ruimtelijke 

ordeningspraktijk kwam het Instituut voor Bouwrecht (IBR) in opdracht van VNG, ministerie 

VROM en NEPROM tot een genuanceerd advies in een brief aan gemeenten (IBR, 2008). 

Het Instituut voor Bouwrecht wijst er op: 

• dat de gemeente in de zaak Auroux het financiële risico van het totale project voor haar 

rekening heeft genomen en dat daar een belangrijk verschil ligt met de Nederlandse 

praktijk bij gebiedsontwikkeling;  

• dat in de zaak Auroux sprake is van een werk dat aan de door de aanbestedende 

overheidsdienst vastgestelde eisen voldoet die verder gaan dan haar publiekrechtelijke 

taak en bevoegdheid. 

Indien overheden hier goed op letten hoeven commerciële planonderdelen niet aanbesteed te 

worden. Schoenmaker blijf bij je leest dus: markt en overheid worden hier duidelijk 

gescheiden van elkaar. Een mechanisme treedt in werking waarbij vermenging van overheids- 

en markttaken binnen het overheidsdomein getrokken wordt en als het ware een correctie 

plaatsvindt door middel van aanbestedingsinstrumenten. Alleen de meest zuivere vorm van 

zelfrealisatie door een marktpartij is vrij van een aanbestedingsplicht. Dit past bij de 

standpunten van Jacobs en Simon (in: van Ham en Koppenjan, 2002, p.67-68) over de 

eenduidige scheiding van overheid en markt (zwart-wit en geen grijstinten) die ik hiervoor bij 

‘betekenissystemen’ behandelde. 

 

 

5.5 Resources; theorie en praktijk in Nederland 

 

Voor het nader beschrijven van de resources, het derde onderdeel van structuur, waaruit 

actoren kunnen putten en waardoor ze beïnvloed worden, maak ik gebruik van de indeling die 

Teisman levert in zijn dissertatie. Dit is de meest volledige lijst die ik ben tegen gekomen in 

mijn literatuuronderzoek (Teisman, 1998, p.58-60). Teisman onderscheidt de volgende 

resources, bronnen van macht: 

• autoriteit 

• financiën  

• informatie  

• grond  

• legitimiteit  

• commitment (steun) 

 

Autoriteit omschrijft Teisman op eenzelfde wijze als hiervoor over ‘regels’ is gezegd. 

Onder financiën worden de financiële middelen van en financiële relaties tussen actoren 

verstaan (de hoeveelheid geld; wie geeft en wie ontvangt geld). Diverse private actoren in 

Nederland beschikken over financiële mogelijkheden ruimtelijke projecten (mede) te 

realiseren. 

 

Informatie is de kennis over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld kennis over de 

vraagontwikkeling. Maar ook de turbulentie in de omgeving van het onderwerp behoort tot 
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‘informatie’. Tevens is het onderscheid tussen technische kennis en marktkennis relevant. Wie 

bezit welke informatie en hoe wordt informatie ingezet vormen belangrijke vragen. Een 

maatschappelijke trend die in de jaren zestig van de vorige eeuw is ingezet laat zien dat steeds 

meer actoren (burgers, bedrijven en belangengroepen) door mondigheid, onderwijs, 

globalisering en arbeidsspecialisatie toegang weten te vinden tot informatie en eigen kennis 

op een steeds hoger niveau brengen, zich daarmee een positie verwervend in de 

onderhandelingen en de arena rond een ruimtelijk project. Overheden in Nederland bezitten 

niet langer het monopolie op kennis en informatie. 

 

Grond is een middel dat zeker in ruimtelijke projecten en beleid van groot belang is.  

Wie grond bezit heeft macht en kan daarmee invloed uitoefenen in ruimtelijke projecten. 

Immers in Nederland geldt het recht van zelfrealisatie als een fundamenteel recht. Een actor 

die de geplande functie op zijn of haar grond zelf wil realiseren kan niet onteigend worden 

door de overheid. Bovendien kennen onteigeningsprocedures een taaie en lange weg, vaak 

wordt er onderhandeld en vindt minnelijke schikking en een grondtransactie plaats. Dit alles 

vertegenwoordigt uiteraard een machtsmiddel, een resource. Volgens vele auteurs ligt het 

innemen van grondposities door marktpartijen (ontwikkelaars, beleggers, bouwers) zelfs ten 

grondslag aan PPS in de gebiedsontwikkeling (Needham, 2008; Priemus, 2007, p.1003; Van 

Assche en Verschraegen, 2008, p.272).  

 

De klassieke machtspositie en daaraan verbonden planningstijl van de overheid, zoals 

hiervoor beschreven, wordt (sterk) genuanceerd door de grondpositie die marktpartijen vanaf 

ca. 1995 meer en meer zijn gaan innemen in Nederland, waardoor samenwerking en/of 

onderhandeling tussen publieke en private partijen nodig is. 

 

Minder tastbare maar belangrijke resources zijn legitimiteit en (politieke) steun. Betrokken 

actoren dienen niet alleen feitelijk wettig te handelen, andere actoren dienen hun gedrag en 

maatregelen ook als wettig, rechtvaardig en gegrond te ervaren. Steun van andere actoren is 

uiteraard een andere belangrijke resource in een planningproces. Steun kan inhoudelijke 

gronden hebben (enthousiasme voor een plan, idee of voorstel), maar ook meer strategische 

(het vereffenen van rekeningen met of dwarsbomen van derden via steun aan een actor e.d.) 

(Teisman, 1998, p.60). Bij steun is het voor een actor niet alleen van belang sterke functionele 

relaties te onderhouden met andere actoren, waardoor steun snel verworven kan worden. Uit 

onderzoek van Granovetter blijkt dat zwakke relaties en niet direct functionele relaties 

belangrijk zijn. Dynamiek in een netwerk van actoren betekent dat een actor die nu een 

ondergeschikte positie heeft in de toekomst plotseling wel een stevige positie kan vestigen. 

Relaties met die actor zijn dan zeer welkom (onderzoek van Granovetter geciteerd in de 

Bruijn en ten Heuvelhof, 2007, p.55).  

 

Legitimiteit en steun, de laatste resources (machtsbronnen) die ik bespreek zijn in onze 

huidige Nederlandse samenleving niet vanzelfsprekend, ook niet voor overheden. Legitimiteit 

en steun moeten verdiend worden, het toegenomen belang van media als televisie en internet 

en de hierbij behorende vluchtigheid en beeldcultuur speelt in de Nederlandse samenleving 

een steeds grotere rol. 
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5.6 Structurele belemmeringen en mogelijkheden voor PPS als alternatieve planningstijl in 

Nederland 

 

De structurele (on)mogelijkheden hebben betrekking op de Nederlandse collectieve 

overtuiging, de regelsystemen die we in Nederland ten aanzien van planning hebben en de 

resources die de verschillende actoren ten dienste staan. 

 

In Nederland is sprake van een trend naar communicatievere planningwijzen in de praktijk. 

De Nederlandse collectieve overtuiging (het betekenissysteem) over ruimtelijke planning en 

ruimtelijke projecten ijlt als het ware na en neigt nog steeds naar: 

• een overheidsmonopolie  

• scheiding tussen publiek en privaat 

• voorkeuren voor (veel) onderzoek en inhoudelijke detaillering 

• juridische vastlegging en sturing van procedures en inhoud 

 

Dit collectieve gedachtegoed heeft een technisch-rationeel karakter. PPS is een alternatieve 

planningstijl die op al deze vier punten een andere insteek inhoudt: geen overheidsmonopolie 

maar het samen optrekken van publiek en privaat of zelfs een grotere rol voor de markt 

(concessiemodel); geen scheiding maar (meer of mindere en een andere) verweving tussen 

publiek en privaat; niet alleen onderzoek maar veel interactie en (afhankelijk van de PPS-

vorm) een genuanceerde (en deels privaatrechtelijke) kijk op juridische waarborgen.  

 

De regelsystemen in Nederland die betrekking hebben op ruimtelijke projecten en planning 

hebben een ambivalent karakter, sommige regels bevorderen bovengenoemde collectieve 

overtuiging en de daaraan verbonden technisch-rationele insteek, andere regels nuanceren dit 

in meer of mindere mate. Ik heb dit proberen samen te vatten in onderstaande tabel (een + 

staat voor het bevorderen van de bovengenoemde Nederlandse collectieve overtuiging, een – 

voor het tegengaan van deze collectieve overtuiging). 
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(Sub)regelsysteem(Sub)regelsysteem(Sub)regelsysteem(Sub)regelsysteem    Invloed op Nederlandse Invloed op Nederlandse Invloed op Nederlandse Invloed op Nederlandse 

‘collect‘collect‘collect‘collectieve overtuiging’; ieve overtuiging’; ieve overtuiging’; ieve overtuiging’; 

technischtechnischtechnischtechnisch----rationele planningrationele planningrationele planningrationele planning    

OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

Beginselen van behoorlijk 

bestuur 

-  

Ruimtelijke regelgeving 

(facet) 

0 Absoluut 

overheidsmonopolie wordt 

genuanceerd door invloed 

meerdere en verschillende 

overheden bij één project 

Ruimtelijke en financiële 

regelgeving (sector) 

0/+ Afhankelijk van de 

betreffende sector; bij 

infrastructuur bijv. + 

Grondbeleid +  

Aanbestedingsbeleid +/- De toegelaten variant 

‘Concurrentiegerichte 

Dialoog’ biedt een 

mogelijkheid de technisch-

rationele inslag fors te 

nuanceren 

 

Tabel 12 Invloed regelsystemen op collectieve overtuiging in de ruimtelijke planning 

 

 

De resources die actoren tegenwoordig ter beschikking staan alsmede de beschikbaarheid van 

deze resources voor actoren in Nederland beïnvloeden de planning in de richting van een 

interactievere en communicatievere planningstijl (en weg van de technisch-rationele stijl). Er 

ontstaat een beeld van diverse machtige actoren met verschillende doelen en belangen. Ook is 

er minder zekerheid over de juistheid van de beschikbare informatie en spelen argumenten en 

rationalisaties een steeds sterkere rol. Dit vat ik samen in onderstaande tabel. 

 

Resources (verdeling)Resources (verdeling)Resources (verdeling)Resources (verdeling)    Invloed op Nederlandse Invloed op Nederlandse Invloed op Nederlandse Invloed op Nederlandse 

‘collectieve overtuiging’; ‘collectieve overtuiging’; ‘collectieve overtuiging’; ‘collectieve overtuiging’; 

technischtechnischtechnischtechnisch----rationele planningrationele planningrationele planningrationele planning    

OpmerkingOpmerkingOpmerkingOpmerking    

Financiën  -  

Informatie -  

Grond -  

Legitimiteit - Overheden bezitten niet 

meer als vanzelfsprekend de 

legitimiteit die nodig is voor 

ruimtelijke projecten 

Steun -  

 

Tabel 13 Invloed resources op collectieve overtuiging in de ruimtelijke planning 
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Combineren we bovenstaande bevindingen dan zie ik in Nederland een planning in twee 

werelden. Uiteraard is dit een algemene uitspraak, in elke projectspecifieke situatie kan dit 

anders uitpakken. In de ene wereld bevinden zich een aantal overheidsactoren die steeds 

interactievere en communicatievere planningwijzen toepassen maar nog deels een technisch-

rationele overtuiging ‘in de genen hebben’. Overheden en overheidsafdelingen en ambtenaren 

zijn geneigd veel waarde te hechten aan de collectieve overtuiging over planning in Nederland 

evenals de bestaande beschikbare wetten en regels. In de andere wereld de private partijen en 

de burgers die een perceptie hebben van interactieve planning, althans een ruimtelijke 

planning waar ze met reële middelen (resources en kennis) invloed op denken te hebben of 

zelfs mede aan vorm willen geven. Bedrijven en burgers zijn geneigd veel waarde te hechten 

aan de resources (rechten en competenties) die ze bezitten.  

 

Hier komt de door Van Assche geïnspireerde opvatting van van de Klundert naar voren: de 

discrepantie (decalage) tussen de consequenties van de collectieve overtuiging, het 

betekenissysteem van onze overheidsplanning enerzijds en (in beperkte mate) de regels en 

zeker de resources die zich ontwikkeld hebben ten aanzien van de planning anderzijds. Deze 

laatste neigen naar een rechtensysteem, waarbij groepen en burgers vrijheid, rechten en eigen 

machtsbronnen hebben terwijl het Nederlandse planningsysteem (overheid c.s.) met haar 

betekenissysteem handelt vanuit de notie van algemeen belang (van de Klundert, 2008, p.42). 

Of om het met Teisman te zeggen: “de homogene probleemperceptie van delen van het 

openbaar bestuur verhoudt zich niet meer tot de heterogene en hooggespannen preferenties 

van de burgers in de samenleving” (Teisman, 1997, p.15). Ook in de politicologie wordt deze 

discrepantie waargenomen, waardoor ons openbaar bestuur en de representatieve democratie 

onder druk staan: “dat de representatieve democratie onder druk staat kan in het algemeen 

worden verklaard uit een discrepantie tussen enerzijds haar institutionele logica, die in grote 

trekken hiërarchisch is, en anderzijds de institutionele logica van de zich ontwikkelende 

netwerksamenleving, die in grote trekken niet-hiërarchisch of beperkt-hiërarchisch is” 

(Hendriks, 2002, p.1). 

 

Het voorbeeld van Christensen (zie hoofdstuk 2) dringt zich op. Een omgeving van planning 

die interactieve en lerende vormen van planning noodzaken wordt genegeerd door de 

institutionele structuur, in dit geval in de Verenigde Staten, die volgens haar een rationele 

planning afdwingt. Ze noemt als voorbeeld de voormalige stadsvernieuwing die uitging van 

consensus over de doelen en zekerheid over het succesvolle ‘hoe’. Het beleid ging uit van een 

grootschalige oplossing van het probleem, bij de daadwerkelijke uitwerking ontstonden echter 

vele protesten en tegenwerking tegen het slopen van woonblokken en het vernielen van 

fijnmazige wijken. In feite was er geen consensus bij de uitwerking en ook door de methode 

was er te weinig maatwerk per stad of wijk (Christensen, 1985, p.71). Het beleid leverde geen 

daadwerkelijk succes op. 

 

Verder blijkt dat het netwerk tussen overheidsorganisaties, de organisatie van 

interdependenties, in Nederland zwak ontwikkeld is. Het gaat van hiërarchische verhoudingen 

uit. Tegelijkertijd kloppen de private actoren en burgers aan of zijn zelf bezig met 

(ruimtelijke) activiteiten. Zij vinden geen gehoor binnen het netwerk van overheden die zelf 

druk bezig zijn met elkaar. Deze geslotenheid belemmert tevens het aanboren van 

buitenlandse en nieuwe kennis en ervaring door de overheid (van de Klundert, 2008, p.44). 

 

Gevolgen van het institutionele kader 

Onder de invloed van het technisch-rationele geïnspireerde institutionele kader zoals hiervoor 

geschetst, ontwikkelt zich een ‘strijd zonder spelregels’ in grote projecten in Nederland. Het 
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gezamenlijke speelveld is dan niet afgebakend en niet geregeld qua tijd, scope, proces en 

rollen. Alle mogelijke middelen, procedures, tijdplanningen en onderwerpen worden in ‘de 

strijd’ gebracht. Partijen kennen de eigen en ieders rol niet altijd voldoende. Er is ook niet 

altijd sprake van een expliciete, bewuste en uitgebalanceerde rolverdeling. Partijen vallen dan 

terug op de eigen procedures en issues. Dit is een generalisatie, er zijn honderden zoniet 

duizenden projecten in de Nederlandse ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingspraktijk 

met ieder een eigen wijze van projectorganisatie. Toch valt hier bovengenoemde rode draad in 

te ontdekken. Klijn onderzocht bijvoorbeeld aan de hand van diverse milieuprojecten de 

hypothese dat de meeste Nederlandse projecten waarin publieke en private organisaties 

samenwerken ‘licht’ zijn georganiseerd. Deze hypothese wordt bevestigd: “We can see that 

the ‘project group’ is by far the most popular organisational form, followed by ‘joint project 

office’ and ‘autonomous legal entity’…in general in the Netherlands most of the PPPs can be 

characterised as loosely coupled partnerships” (Klijn, 2009, p.29). De meeste projecten 

hebben in feite nauwelijks een afzonderlijk spelregelkader noch organisatievorm. 

 

Teisman en Klijn trekken soortgelijke conclusies naar aanleiding van een analyse van drie 

grote Nederlandse projecten: Centraal Station Den Haag, Het Utrecht Centrum project en de 

Zuidas in Amsterdam. Daaruit volgt de consequentie dat betrokken partijen uiteindelijk vooral 

traditioneel en intern gericht opereren: “…we must come to the conclusion that what results 

from this are loosely linked forms of interaction and bilateral negotiations in which all parties 

play their traditional roles…All parties are far too preoccupied with their own procedures and 

internal issues.” (Teisman en Klijn, 2002, p.8).  

 

De technisch-rationele planning heeft moeite om te gaan met onzekerheid, 

belangentegenstellingen en de verdeling van resources terwijl die uiteraard wel bestaan, ook 

in Nederland zoals hiervoor geanalyseerd. Flyvbjerg (2007, p.15-16) legt de resultaten bloot 

van een dergelijke benadering die volgens hem ten onrechte van een technisch-rationeel 

schema uitgaat en zekerheid a-priori aanneemt. Hij maakt gebruik van een wereldwijde studie 

naar 258 grote projecten in twintig landen op vijf continenten, uitgevoerd in de periode 1927-

1998: 

• Negen van de tien infrastructuurprojecten kent onderschatting van de kosten en daaruit 

resulterende kostenoverschrijdingen. 

• Dit komt in alle twintig landen op alle continenten voor. 

• Er wordt niet geleerd van deze fouten, telkens weer, ook in de recente perioden vinden 

dezelfde grote overschrijdingen plaats. 

 

Flyvbjerg gaat zover te stellen dat het mislukken van deze grote projecten voor een belangrijk 

deel te wijten is aan het ‘pettenprobleem’, een overheidsorganisatie die diverse conflicterende 

rollen speelt in een project draagt bij aan minder verantwoordelijk omgaan met cruciale 

gegevens waarop go/no go beslissingen over megaprojecten worden gebaseerd. De overheid 

in de rol van initiatiefnemer/promoter van een project heeft geen belang bij het kritisch 

benaderen van de kosten van een project (die te laag kunnen worden ingeschat ten behoeve 

van de promotie van het project) of de behoefte aan een project (die te hoog kan worden 

ingeschat, wederom ten behoeve van de promotie van het project). De overheid als 

verantwoordelijke besteder van belastinggeld en beschermer van publieke belangen als milieu 

en veiligheid des te meer. Deze aantasting van verantwoordelijkheidsbesef door het 

samenballen van conflicterende rollen in één overheidsorganisatie is een van de belangrijke 

achterliggende oorzaken van te optimistische business cases van grote projecten (Flyvbjerg, 

2007, p.138-139). Dat de overheid veel petten draagt en wil dragen is mede gelegen in haar 

technisch-rationele ‘genen’.  
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Ook van Rooy die onderzoek deed voor Habiform naar 40 bouw- en ontwikkelingsprojecten 

constateert een dergelijk patroon in de Nederlandse ruimtelijke ordening: “de neiging van de 

overheid alles vooraf te willen regelen, leidt ertoe dat gebiedsontwikkeling moeizaam van de 

grond komt” (Cobouw, 15 juli 2009, p.2). 

 

Hoe dit soort projecten en processen in Nederland in de praktijk verlopen, met de 

bijbehorende besluitvormingsronden en deels onvoorspelbare tussentrajecten, illustreert 

Teisman aan de hand van een aantal cases rond de Rotterdamse spoortunnel, De Capelse 

sneltram, de planning van vliegveld Zestienhoven, Telematicaproject in de Rotterdamse 

haven, Waterstad, Integraal Plan Noordrand Rotterdam en de Kop van Zuid. De cases 

illustreren dat een gemeenschappelijk speelveld met spelregels (situatiespecifieke condities) 

niet tot stand komt: “Er is dus wel enige ontwikkeling in de richting van gemeenschappelijke 

besluitvorming, maar partijen kunnen elk moment weer terugvallen in een op autonomie en 

vrijblijvendheid georiënteerde strategie. Zij worden daar nauwelijks voor bestraft” (Teisman, 

1998, p.200). 

 

In een onderzoek naar negen PPS-projecten of pogingen daartoe in de jaren tachtig en 

negentig van de vorige eeuw constateren van Ham en Koppenjan (2002, p.444-446) hetzelfde: 

“Het dominante arrangement tussen publiek-private partijen in totstandkomingsprocessen is 

dat van de consultatie. Kenmerkend voor dat arrangement is dat het partijen op afstand van 

elkaar houdt, vrijblijvend is en een onduidelijke status heeft. Dit had een remmende werking 

op de inspanningen van private partijen. In de cases leidde dit tot situaties waarin de overheid 

bij private partijen verwachtingen wekte, maar na consultaties van hun betrokkenheid afzag. 

In plaats dat partijen door consultaties bijeengebracht werden, werden de tegenstellingen 

vergroot”. “Bewuste vormen van procesontwerp en procesmanagement gericht op de 

realisatie van pps zijn schaars”. 

 

Bovenstaand handelen van overheden en planners in Nederland is verder empirisch 

onderzocht door de Graaf (2005) in zijn dissertatie over de ontwikkeling van 

industrieterreinen. Van bewust vormgegeven planning en het ontwikkelen van een netwerk 

van (interacterende) stakeholders is ook hier geen sprake. De oorzaak ligt voornamelijk in de 

vele formele regels, juridische regelgeving en voorgeschreven beleid, naast de vele informele 

regels, standaarden en conventies (vergelijkbaar met ‘betekenissystemen’, zie hiervoor). “It is 

understandable that planners in the Netherlands do not focus much on interaction with 

stakeholders but on the prescribed procedures and policies because these form the mandates 

and frameworks that they must carefully comply with. The planner is not paid for thinking 

strategically, or to jointly develop plans with various stakeholders, but he is paid for 

developing plans that comply with the rules and regulations” (de Graaf, 2005, p.263). In de 

ontwikkeling van de juridische inbedding van plannen ontstaat overigens inmiddels wel enige 

ruimte, zoals ik beschreef in hoofdstuk 2 (paragraaf 2.2). Ook wordt in (vaak gebiedsgerichte) 

ruimtelijke projecten in Nederland getracht interactie en communicatie (strategisch) in te 

bedden (Boelens, 2010 p.56-58), de Roo, 2004, p.35-44). 

 

De institutionele omgeving schept de regels van het spel volgens Sharpf (in: van den Hof, 

2006, p.17). “The rule structures, resource allocation procedures and policy ideas embedded 

within systematic institutional designs ‘carry power’ to the individual instances, which may 

distort as much as support what stakeholders seek to do” (Healey, 2006, p.286). Echter, 

zonder een goed en expliciet afgebakend speelveld en bijbehorende spelregels leidt de huidige 

structuur/planningomgeving in Nederland vooral tot een ‘planningspel zonder einde’.  
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Rolverdeling en institutioneel ontwerpen 

Vooral het belang van (besef van) rolverdeling wil ik hier benadrukken, in navolging van 

Flyvbjerg. Zo schetst Arts de volgende situatie rond de planning van hoofdinfrastructuur in 

Nederland (Arts, 2007, p.28): “Bij de planning van hoofdinfrastructuur is de rijksoverheid de 

primaire actor. Deze beschikt over een uitgebreid planninginstrumentarium: het rijk bedenkt, 

ontwerpt, beslist, financiert en beheert. Het heeft een grote ontwikkelmacht via de MIT-

budgetten, heeft beleidsmacht via de kaderstellende regelgeving van de Nota Mobiliteit op 

regionaal en lokaal verkeers- en vervoersbeleid, en het rijk heeft veel formele macht op basis 

van de Tracéwet en de Spoedwet wegverbreding. Andere actoren hebben vooral hindermacht 

en gebruiken deze om hun (Nimby-)belangen te beschermen. Deze partijen vragen –en krijgen 

doorgaans- meer informatie, detail, bewijslast, maatregelen, geld en tijd. Rijkswaterstaat lijkt 

wel te worstelen met een ‘suikeroomsyndroom’. Aardig proberen te doen, maar het niet 

gevonden worden. De complexiteit van de planopgave vraagt dat de diverse actoren een 

volwaardige rol kunnen vervullen vanuit hun eigen belang. Dit vergt nieuw, breder 

perspectief op de rol van andere actoren” (schuin weergegeven door mij). 

 

Teisman (1998, p.70 en 71; 1997, p.29) beschrijft drie rollen die belangrijk zijn als het gaat 

om projecten waarin netwerken domineren. Hij spreekt van drie typen beslissingen die met de 

betreffende rollen verbonden zijn: het initiatief, de aanpassing en de selectie. Naast initiatief 

dat verbonden is met productiemacht (de Bruijn en ten Heuvelhof, 2007, p.49) is adequate 

selectie (het nemen van besluiten, het maken van keuzes) van groot belang. Bij ‘aanpassing’ 

(‘tegendenken’, ‘challengen’) beoordelen diverse belangen het initiatief. Dit genereert kennis 

over de zwakke en sterke kanten van een initiatief. Aanpassing is verbonden met 

blokkademacht, ook wel hindermacht genoemd (de Bruijn en ten Heuvelhof, 2007, p.49) en 

leidt tot amendementen op het initiatief en kan leiden tot verrijking, maar ook tot blokkades. 

Merk de parallel op die getrokken kan worden met complexiteitstheoretische sturingsaspecten 

die ik in hoofdstuk 3 behandelde: variëteit (door initiatieven); interactie (waardoor aanpassing 

ontstaat); selectie. 

 

Ik betreed door bovenstaande argumentatie en onderbouwing het veld van ‘institutional 

design’. Klijn en Koppenjan (2007, p.141-160) onderscheiden drie strategieën van 

institutioneel ontwerpen, gericht op de spelregels (‘rules’) binnen netwerken: 

• Beïnvloeding van de samenstelling van het netwerk (van actoren). 

• Beïnvloeding van de uitkomsten (‘outcomes’) van het netwerk. 

• Beïnvloeding van de interactie tussen actoren in het netwerk. 

 

Hun verhandeling maakt ook duidelijk dat er in het institutioneel ontwerpen een verbinding is 

tussen planning/projectproces, aangeduid als ‘concrete policy game’, de 

‘projectstructuur/systeemarchitectuur’, aangeduid als ‘rules-in-use’ en de harde institutionele 

structuur, aangeduid als ‘formal rules’ (die ik in dit hoofdstuk uitgebreid beschreef aan de 

hand van betekenissystemen, regels en resources, waarbij ik aanteken dat ik ‘harde 

institutionele structuur’ als begrip prefereer, zeker in het kader van mijn onderzoek, boven 

‘formal rules’; met name omdat ook informele regels onderdeel uitmaken van de harde 

institutionele structuur). In feite zijn dit drie ‘nested systems’.  

 

Binnen de planningtheorie is ‘institutioneel ontwerpen’ onderwerp van studie. Alexander 

maakt ten aanzien van institutioneel ontwerpen tevens onderscheid in drie niveaus en hij 

benadrukt het feit dat deze niveaus ‘nested’ zijn (Alexander, 2005, p.214-215). Ook Healey 

gaat in op de betekenis van institutioneel ontwerpen voor planningprocessen. Zij maakt in het 



 154

kader van creëren van kansen voor communicatieve planning onderscheid in met elkaar 

interacterende niveaus: ‘soft infrastructure’ (strategieën gericht op het opbouwen van sociaal, 

intellectueel en politiek ‘kapitaal’ in specifieke lokale situaties) en ‘hard infrastructure’ 

(algemene politieke, administratieve en juridische systemen) (Healey, 2006, p.286). 

 

Ik betoogde en onderbouwde in met name deze paragraaf (5.6) dat in Nederland geen sprake 

is van bewuste systeemarchitectuur (‘rules in use’; rolverdeling tussen en binding van partijen 

op basis van spelregels) op het verbindende meso-niveau. Men valt terug op de ‘harde 

institutionele structuur’. 

 

Het ‘institutioneel ontwerp’ (bewust geplande en vormgegeven systeemarchitectuur op meso-

niveau) gericht op een duidelijke rolverdeling (initiatief, beslissingen, aanpassing) is volgens 

deze redenering derhalve de bepalende factor die de een kans biedt voor PPS ondanks een 

harde institutionele structuur (‘formal rules’) die in Nederland, zoals ik in dit hoofdstuk 

beschreef wel opschuift naar interactievere en communicatievere planningwijzen maar in de 

kern technisch-rationeel is en (nog) niet gericht is op deze en adaptievere planningwijzen. 

 

 

5.7 Gevolgen voor het analysekader 

 

Op basis van bovenstaande theoretische noties zal ik in de analyse van de Nederlandse PPS-

cases met behulp van het kader van Axelrod en Cohen (zie voor dit analysekader hoofdstuk 3) 

tevens onderzoeken of en hoe een ‘institutioneel ontwerp’ tot stand gekomen is (een 

verbinding tussen de ‘formal rules’ en de ‘concrete policy game’), hoe dit ontwerp in elkaar 

steekt, dat wil zeggen op welke wijze de rollen ‘selectie, initiatief, aanpassing’ verdeeld en 

verbonden zijn. In het vervolg van dit onderzoek spreek ik naast ‘institutioneel ontwerp’ ook 

wel over ‘systeemarchitectuur’. Het draait om de bewuste vertaling op mesoniveau van de 

harde institutionele structuur op macroniveau (paragrafen 5.2-5.6) naar het daadwerkelijke 

(planning)proces op microniveau.  

 

Ik stelde in hoofdstuk 3 dat adaptieve planning in het algemeen sturing op systeemniveau 

(hier het ‘mesoniveau’) inhoudt (‘metaplanning’): Planning kan zich het beste bewegen op 

systeemniveau: metaplanning. Gericht op de organisatie van het systeem van private en 

publieke actoren dat vervolgens zichzelf (re)organiseert en de ontwikkelingsrichting (zelf) 

bijstuurt. Dit kan door de variëteit (van betrokken actoren en strategieën), interactie tussen 

actoren en selectie van actoren/strategieën te bevorderen via incentives en spelregels. De 

planner tracht tevens de rolverdeling gekoppeld aan de variëteit en diversiteit van actoren en 

bijdragen in stand te houden.  

 

Ook hier komt de rolverdeling al in beeld. Systeemarchitectuur is aldus op te vatten als de 

organisatorische kant van ‘metaplanning’, het zijn de organisatorische regels. Terwijl het 

kader van Axelrod en Cohen (variëteit, interactie en selectie) de richting (‘indicator’) aangeeft 

voor deze organisatie, teneinde adaptieve planningprocessen op microniveau te genereren.  

 

De institutionele analyse in dit hoofdstuk geeft indicaties dat bij het organiseren van variëteit, 

interactie en selectie de harde (institutionele) structuur in Nederland een aandachtspunt is. Een 

‘vertaling en ombuiging’ van deze structuur door de duidelijke rolverdeling (op mesoniveau) 

die ik in dit hoofdstuk heb bepleit is daarom noodzakelijk. ”At best, planners and strategists 

can hope only to join the game, as players themselves, or to take part in the setting of very 

outline ‘meta-rules’ within which the game will be played.” (Bovaird, 2008, p.323). 
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Figuur 21 Metaplanning/systeemarchitectuur als ontbrekende schakel voor adaptieve planning 

 

 

Daarnaast roept dit hoofdstuk de vraag op waarom in een project een dergelijk institutioneel 

ontwerp, waarin de drie rollen worden onderscheiden, kan ontstaan? Immers in vele 

ruimtelijke projecten in Nederland, zo zagen we hiervoor, is hier geen sprake van. De 

institutionele analyse van dit hoofdstuk kan helpen deze vraag te beantwoorden. Ik stel dat het 

‘waarom’ verband houdt met de specifieke noodzaak van een overheid in het betreffende 

project hulpbronnen, resources (zie de tabel over resources in paragraaf 5.6) aan te boren, van 

andere private en publieke partijen, waardoor ruimte ontstaat voor een andere koers dan een 

technisch-rationele georiënteerde planning, vanuit één dominante actor (een overheid).  

 

Dit levert empirische gegevens op over of, hoe en waarom door een bewust institutioneel 

ontwerp op het niveau van ‘rules in use’ (systeemarchitectuur) binnen en afgestemd op de 

‘harde institutionele structuur’, via een gemeenschappelijk speelveld, een PPS (een in principe 

niet technisch-rationele vorm van planning) in concreto mogelijk wordt gemaakt.  

 

In het afsluitende intermezzo een voorbeeld van een institutioneel ontwerp, een 

systeemarchitectuur rond een PPS-project met een expliciete rolverdeling tussen alle 

betrokken actoren als uitgangspunt en welke voordelen dit kan hebben ten opzichte van de 

traditionele insteek van Nederlandse overheden. 
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Intermezzo: Op weg naar een ontwikkelmarkt voor infra? 

Over de rolverdeling en planning bij infrawerken in Nederland 

 

Een nieuwe benadering 

Rijkswaterstaat (RWS) is een paar jaar geleden een bijzonder project gestart, het 

project publiek-private samenwerking (PPS) Mainportcorridor Zuid (PMZ). In dit 

project wil RWS de corridor Rotterdam – Antwerpen, de verbinding voor het 

wegverkeer als onderdeel van het gehele gebied, onderzoeken en verbeteren. Dit kan 

inhouden dat de ontbrekende schakel in de A4 in de Hoeksche Waard (A4 Zuid) nodig 

is, maar de oplossing kan ook breder zijn: beheer van de gehele wegcorridor 

inclusief gebiedsontwikkeling. 

 

Bijzonder is dat de planvorming op vernieuwende wijze plaatsvindt. Noordanus 

(directievoorzitter van ontwikkelaar AM en ex-wethouder Den Haag) typeerde de 

traditionele planvorming door (grote uitvoeringsorganisaties van) de overheid 

onlangs in een artikel nog als volgt en benoemde en passant ook de voordelen van 

een andere benadering: “..dat plannen niet meer alleen vanuit een 

overheidsperspectief worden gemaakt, maar mede tot stand komen door inbreng van 

marktpartijen. Daardoor ontstaat een basis voor risico-overdracht en wordt de 

afzetbaarheid vergroot. Dat klinkt logisch, maar is dat in de Nederlandse 

bestuurspraktijk niet. Wij kennen in ons land nog steeds een behoorlijk gesloten -

overheidsinterne- planningcultuur. Overheden moeten inzien dat zij hierop niet het 

monopolie hebben.” 

 

Dit raakt de essentie van PPS: benut de creatieve en commerciële kracht van private 

organisaties niet alleen in de uitvoering maar ook in die fase waar de invloed op 

kwaliteit, betrouwbaarheid, technologiekeuze, financiën, tijd etc. nog het grootst 

is: de planvorming- en designfase. De marktpartijen zullen deze verwachting dan wel 

waar moeten maken. 

 

In het project PMZ zet RWS in op deze aanpak. Zij heeft zonder dichtgetimmerde 

(detail)eisen maar met een doelstelling, open vragen en diverse achtergrondstudies 

de markt uitgedaagd Business Cases te vervaardigen op het gebied van geografische, 

inhoudelijke, institutionele scope en randvoorwaarden vanuit de overheid. Zeven 

consortia hebben deze handschoen opgepakt en een variëteit aan resultaten 

opgeleverd.  

 

Buigen in plaats van barsten: naar een ontwikkelmarkt voor infra? 

Vanuit de bestuurskunde kunnen we deze aanpak typeren als “flexing” (meebuigen) die 

een andere benadering voorstaat dan de huidige aanpak van “hedging” (indekken, 

detailleren) rond infrastructurele projecten, bijvoorbeeld de vastgelopen 

wegenprojecten (zie de oratie van Jos Arts die de leerstoel van Rijkswaterstaat op 

de RUG bezet). Deze benadering bestaat uit twee wegen die we ook terugzien in PMZ. 

Allereerst de notie van de ketenbenadering, de vroege marktwerking. Flexibiliteit 

(“flexing”) vergt meer aandacht voor de afstemming en integratie tussen de 

planvormende fase en de realisatie en beheer en onderhoudsfase. Actoren uit de 

vervolgfasen worden meer betrokken bij de planvorming, dus een vroege inschakeling 

van marktpartijen.  

 

Een tweede weg is die van vergroting van de scope van een wegenproject. Een 

wegenproject staat nooit op zichzelf maar maakt ontwikkelingen mogelijk: 

woningbouw, kantoorlocaties, recreatie etc. en de verbinding tussen deze functies. 

Door niet alleen een lijnelement te ontwikkelen die andere functies en belangen 

soms letterlijk wegvaagt, maar andere functies en daarmee verbonden belangen mee te 

ontwikkelen ontstaan er meer belanghebbenden (dan RWS) met volwaardige rollen, die 

gezamenlijk tot een oplossing moeten komen.  

 

RWS wil, denk ik, met deze strategie in the end een ontwikkelmarkt voor 

infrastructuur creëren en daar zelf uitstappen en zich beperken tot de meer 

klassieke overheidstaken van initiëren, toetsen en controleren als borger van 

publieke belangen.  

 

Zelf wil ik naast de twee elementen die Arts noemt een derde factor noemen die veel 

invloed zal hebben op de vorming van een ontwikkelmarkt voor infrastructuur. En dat 

is Beprijzing (de kilometerheffing). Beprijzing opent wegen om mobiliteit (van een 

gebied, een stuk weg etc.) rechtstreeks uit te drukken in geld. Duitsland 

bijvoorbeeld verbindt in haar eerste PPS autowegprojecten de gereden hoeveelheid 
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kilometer vrachtverkeer (onderworpen aan de MAUT heffing) aan de inkomsten (uit die 

MAUT) voor de private contractant. Dit zou ook minder rechtstreeks kunnen 

plaatsvinden, bijvoorbeeld door een schaduwsysteem gekoppeld aan een uitkering uit 

het infrastructuurfonds. Zowel tijdens de aanbesteding als in de beheerfase heeft 

het private consortium er alle (financiële) belang bij de benutting van de 

infrastructuur te optimaliseren. 

 

Wat betekent dit voor de vorm en inhoud van PPS? 

PMZ geeft een mooi voorproefje van een ontwikkelmarkt voor infrastructuur. Dit 

vergt wel randvoorwaarden om PPS-projecten op de juiste, hierbij passende wijze, in 

te kunnen vullen. Het consortium First STEP (Strukton, TNO, Egis Projects) heeft 

als één van de private partijen in de PMZ Marktconsultatie hier nader bij stil 

gestaan. 

 

De uitvoering start reeds bij de planvorming. Dit houdt in dat twee juridisch 

vastgelegde procedures met elkaar vervlochten raken. De kunst is de aard en het 

moment van de vervlechting te bepalen. De ene procedure betreft de Tracé/MER 

procedure, de ander de Aanbestedingsprocedure. 

 

Alle PPS-projecten worstelen met deze problematiek. Bij sommige projecten 

(Coentunnel) zijn ze feitelijk serieel geschakeld, waardoor de private partijen 

nauwelijks een rol hebben gespeeld in de planvorming. In het project A2/Maastricht 

worden beide procedures gekoppeld door de private partijen alternatieven (in 

concurrentie) in de Tracé/MER procedure te laten ontwikkelen. Bij de keuze van de 

private partij zou dan ook het formeel gekozen inhoudelijke alternatief uit het 

Tracé/MER traject vastliggen. 

 

First STEP stelt een verdergaand en realistisch alternatief voor dat start met een 

marktconsultatie zoals bij PMZ is gedaan. Maar dan? 

 

First STEP baseert zich bij haar advies op twee zaken: 

• Bij toenemende integrale planvorming / gebiedsgerichte insteek is een eerdere 

gezamenlijke betrokkenheid van markt en overheden nodig, de juiste setting dient 

hiervoor gecreëerd te worden (anders gaan we doen wat we altijd al deden. 

• De kosten van tenderprocedures dienen verlaagd te worden, de huidige PPS-tenders 

lopen in de miljoenen euro’s per betrokken consortium. Dit is uiteindelijk 

onnodig kostenverhogend voor de gehele sector, er gaan ook partijen afhaken. 

 

Dit levert een aanpak op die soms al toepassing vindt in de Nederlandse ruimtelijke 

ontwikkeling, geheel conform Europees (en Nederlands) aanbestedingsrecht.  

 

Eerst wordt op basis van een aantal kwalitatieve criteria en een plafondbedrag (of 

vastgesteld bedrag/grondprijs) een private partner gekozen (in een competitie). 

Vervolgens wordt de inhoudelijke uitwerking en de formele planvorming gezamenlijk 

doorlopen, waarna de uitvoering volgt. Er worden (alliantie)mechanismen ingebouwd 

die ervoor zorgen dat de risicobeperking en opbrengsten/kostenbesparingen 

gezamenlijk aangepakt en genoten worden. 

 

Dit is wat First STEP voorstelt en een heilzame werking kan hebben op de 

rolverdeling tussen de partijen. Via een dergelijke tenderprocedure kan in pakweg 8 

maanden tegen relatief lage transactiekosten een private partner gekozen worden. 

Deze private partij treedt toe tot een Joint Venture (of alliantie) met de 

overheid. Deze Samenwerking treedt op als initiatiefnemer in het kader van de 

Tracé/MER procedure (i.t.t Rijkswaterstaat). Dit past goed bij de ontwikkeling van 

een inframarkt, want de rol van de overheid is en blijft die van Bevoegd Gezag. 

Tegelijkertijd kan de Joint Venture al starten met het beheer van de corridor 

conform gekozen scope en invloed uitoefenen op de plannenmakerij. Ik refereer 

hierbij aan de ketenbenadering van Arts. 

 

Dat dit geen luchtfietserij is bewijst de aanbesteding en projectplanning van de 

Alliantie A2/Hooggelegen (door Rijkswaterstaat) die diverse elementen van 

bovenstaande benadering in zich draagt, waaronder een korte tenderprocedure en een 

gezamenlijke traject (met gezamenlijke prikkels) voor een continue verbetering van 

de prijs-kwaliteit verhouding. 

 
(Een bewerkte versie van dit intermezzo verscheen als artikel van de auteur in Cobouw, 5 januari 2008) 

Noot: Het PMZ-project is einde 2008 gestopt. 
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5.8 Samenvatting 

 

In dit hoofdstuk heb ik het institutionele kader voor (infrastructurele en ruimtelijke) planning 

in Nederland onderzocht. Dit kader leidt tot de prefentietoestand (‘attractor’) van ons 

ruimtelijk planningsysteem, in complexiteitstheoretische termen. 

 

Dit institutionele kader heb ik op basis van literatuuronderzoek opgebouwd uit drie aspecten: 

• Betekenissystemen 

• Regels 

• ‘Resources’ (machtsbronnen) 

 
Betekenissystemen zijn collectieve ongeschreven overtuigingen en handelingspatronen. 

De collectieve ongeschreven overtuigingen en handelingspatronen in de Nederlandse planning 

van transportinfrastructuur, ruimtelijke ordening en milieubeheer zijn nog beïnvloed door het 

modernisme en overheidsmonopolie: de deskundige overheidsplanner die met zijn kennis 

boven de partijen staat en stuurt naar een geplande en maakbare sociaalruimtelijke omgeving 

ten behoeve van het algemeen belang. Dit laat onverlet dat in de praktijk wel degelijk 

alternatieve planningwijzen toegepast worden. Met name de communicatieve planning heeft 

vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw aan invloed gewonnen. 

 

De Nederlandse collectieve overtuiging over ruimtelijke planning en ruimtelijke projecten 

neigt naar: 

• een overheidsmonopolie  

• scheiding tussen publiek en privaat 

• voorkeuren voor (veel) onderzoek en inhoudelijke detaillering 

• juridische vastlegging en sturing van procedures en inhoud 

 

De regelsystemen in Nederland die betrekking hebben op ruimtelijke projecten en planning 

hebben een ambivalent karakter, sommige regels bevorderen bovengenoemde collectieve 

overtuiging, andere regels nuanceren dit in meer of mindere mate. De sectorale ruimtelijke 

regelgeving, het grondbeleid en de klassieke aanbestedingsvormen versterken 

bovengenoemde collectieve overtuiging in de Nederlandse planning.  

 

De resources die private actoren tegenwoordig ter beschikking staan (grond, financiële 

middelen, informatie, legitimatie, steun) beïnvloeden de planningstijl in de richting van een 

adaptievere planningstijl (en weg van de technisch-rationele stijl).  

 
Het gevolg is, zwart-wit gesteld, een planning in twee werelden. In de ene wereld bevinden 

zich een aantal overheidsactoren die een perceptie hebben van technisch-rationele en 

regelgedreven planning. In de andere wereld de private partijen en de burgers die de perceptie 

hebben van een ruimtelijke planning waar ze met reële middelen (resources en kennis) 

invloed op denken te hebben of zelfs mede aan vorm willen geven. In de praktijk komen deze 

‘werelden’ niet gemakkelijk tot elkaar. Diverse voorbeelden en onderzoeken uit de praktijk 

ondersteunen dit verschijnsel bij de planning van grote projecten. 

 

Het uiteindelijke effect van situaties waarin deze ‘gescheiden werelden’ niet bij elkaar worden 

gebracht, beschrijven van Ham en Koppenjan treffend in hun onderzoek (van Ham en 

Koppenjan, 2002, p.444-446): “Het dominante arrangement tussen publiek-private partijen in 

totstandkomingsprocessen is dat van de consultatie. Kenmerkend voor dat arrangement is dat 
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het partijen op afstand van elkaar houdt, vrijblijvend is en een onduidelijke status heeft. Dit 

had een remmende werking op de inspanningen van private partijen. In de cases leidde dit tot 

situaties waarin de overheid bij private partijen verwachtingen wekte, maar na consultaties 

van hun betrokkenheid afzag. In plaats dat partijen door consultaties bijeengebracht werden, 

werden de tegenstellingen vergroot”. 

 

Een juiste en consequente rolverdeling (inclusief het verbinden van deze rollen) kan dit 

doorbreken. Ik steun daarbij op het promotieonderzoek van Teisman. Teisman (1998, p.70 en 

71; 1997, p.29) analyseert drie rollen die belangrijk zijn als het gaat om projecten waarin 

netwerken domineren. Hij spreekt van drie typen beslissingen die met de betreffende rollen 

verbonden zijn: het initiatief, de aanpassing en de selectie. Dit roept de vraag op of in PPS, in 

de cases sprake is (en waarom er sprake is) van een institutioneel ontwerp 

(systeemarchitectuur) waarin deze rollen, en de verbinding tussen deze rollen, als het ware 

zijn ingebakken. Het gaat hierbij dan om het niveau van de ‘rules in use’, het niveau tussen de 

harde institutionele structuur (die in Nederland neigt naar een technisch-rationele aanpak 

zoals uiteengezet in paragrafen 5.3 tot en met 5.6) en het concrete planningproces. 

 

Dit is tevens de aanvulling op mijn analysekader zoals ontworpen in hoofdstuk 3. Dit 

analysekader pas ik toe in de drie PPS casestudies in de volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 6  Casestudy: A2 Maastricht, één plan voor stad en snelweg 

 

Inleiding op de casestudies in hoofdstukken 6, 7 en 8 

In de hoofdstukken 6, 7 en 8 beschrijf en analyseer ik de drie geselecteerde PPS-cases (zie 

ook hoofdstuk 1): 

• A2 Maastricht (hoofdstuk 6) 

• Waardse Alliantie (hoofdstuk 7) 

• Montaigne Lyceum (hoofdstuk 8) 

 

In deze hoofdstukken en casestudies richt ik me op de volgende vragen van mijn onderzoek. 

 

Onderzoeksvraag 6 Hoe werken de sturingsprincipes afgeleid van complexiteitstheorie uit in 

de praktijk van PPS? 

 

Onderzoeksvraag 7 Hoe werken de factoren die de toepassing van PPS in Nederland gunstig 

kunnen beïnvloeden uit in de concrete praktijkcases? 

 

Voor de analyse van de cases gebruik ik het in hoofdstuk 3 onderbouwde en besproken 

analysekader van Axelrod en Cohen (2000). Dit analysekader is samengevat in tabel 7 

(hoofdstuk 3). Dit analysekader vul ik aan met de resultaten van hoofdstuk 5, waaruit blijkt 

dat het van belang is de analyse ook te richten op de wijze waarop de rollen ‘selectie, 

initiatief, aanpassing’ in projecten verdeeld en verbonden zijn. Met deze aanvulling van het 

analysekader voor de casestudies kan onderzoeksvraag 7 worden beantwoord. De cases 

(hoofdstukken 6, 7 en 8) worden, samengevat, eerst beschreven en daarna geanalyseerd en 

begrepen op basis van het analysekader met 9 aspecten (8 aspecten van het kader van Axelrod 

en Cohen (tabel 7) en 1 aspect gericht op de rolverdeling in de betreffende case). 

 

6.1 Beschrijving van de case A2 Maastricht 

 

Voordat ik de analyseresultaten van deze case weergeef is het zaak de PPS A2 Maastricht te 

kennen en te begrijpen. Vandaar dat ik in deze eerste paragraaf de case ‘A2 Maastricht’ 

beschrijf. Ik ga in op: 

• de ruimtelijke problematiek, de doelstelling en inhoud van de planopgave; 

• het proces op hoofdlijnen en 

• het proces rond de ‘Concurrentiegerichte Dialoog’ in het bijzonder; 

• de betrokken actoren; 

• de twee aangeboden en ontwikkelde plannen vanuit de marktpartijen. 

 

De casebeschrijving in deze paragraaf levert de basis voor de uitgevoerde analyse in paragraaf 

6.2.  

 

De gebruikte bronnen voor deze casestudy zijn in de bronnen- en literatuurlijsten achterin 

deze publicatie opgenomen. 

 

Ruimtelijke probleemsituatie en doelen 

De snelweg E25, in Nederland aangeduid als A2, is een belangrijke Europese verbinding van 

Amsterdam naar Zuid-Europa. In Maastricht, de zuidelijkste grote stad van Nederland, 

doorsnijdt deze wegverbinding de stad. Dit levert problemen op voor het autoverkeer, de 

snelweg kent hier een lagere maximumsnelheid dan gebruikelijk op een doorgaande snelweg 
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en de weg kent zelfs verkeerslichten, ongebruikelijk en onwenselijk voor een internationale 

snelwegverbinding. Dit levert dagelijkse files op. Daarnaast is het een barrière in de stad zelf, 

waardoor verbindingen tussen stadsdelen slecht zijn en ruimtelijke ontwikkelingen 

belemmerd worden. Ook levert het geluidhinder op en verslechtert de luchtkwaliteit 

aanzienlijk. Kortom, de snelweg en bijbehorende ruimtelijke situatie in Maastricht vormen 

een groot probleem. 

 

Het plan kent een historie die teruggaat tot begin jaren 80 van de vorige eeuw. Toen bracht de 

gemeente Maastricht een studie uit naar de aanpassing van ‘de Stadsboulevard’ (het stuk A2 

dat de stad doorkruist). Vanaf 2004 is het plan in een stroomversnelling gekomen, met de start 

van de officiële ruimtelijke procedures. 

 

Al die tijd heeft de gemeente inhoudelijk en procesmatig gekoerst op doelstellingen als: 

-een betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2 

-bevordering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de omliggende buurten 

-nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing van barrières. 

 

Een integrale oplossing dus. In de opvolgende stappen in het planningproces is een trechtering 

naar steeds concretere ruimtelijke oplossingen zichtbaar. 

 
Proces 

Inmiddels zijn het Tracébesluit en de bestemmingsplannen onherroepelijk, de bezwaren en 

beroepen zijn door de Raad van State verworpen (december 2011). Qua proces kan ik verder 

de volgende ‘mijlpalen’ onderscheiden in het A2 Maastricht planningproces 

(www.A2maastricht.nl, opgehaald d.d. mei 2011): 

 

December 2010  

Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard vastgesteld  

 

November 2010  

Tracébesluit ondertekend  

 

September 2010  

Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard  

 

Juli 2010  

Ontwerp-Tracébesluit A2 Passage Maastricht en milieueffectrapport  

 

Oktober 2009  

Contract ondertekend  
 

Juni 2009  

Keuze beste plan voor stad en snelweg  

 
November 2008 - januari 2009  

Vrijwillige consultatie voorlopige marktplannen  

 

September 2007  

Selectie 3 marktpartijen  
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April 2007  

De vraag aan de markt: ambitiedocument  

 

Maart 2007  

Selectie 5 marktpartijen  

 

Eind 2006  

Projectbureau A2 Maastricht: Start Europese aanbesteding  

 

Tweede helft 2006  

Gemeente Maastricht: Voorkeursalternatief ontsluiting Beatrixhaven vanaf A2  

 

Juni 2006  

Bestuurspartners: Samenwerkingsovereenkomst tussen publieke partijen  

 

Juni 2006  

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Trechteringsbesluit tracé/MER-procedure  

 

Mei 2006  

Consultatie: Eén plan voor stad en snelweg  

 

Februari 2006  

Bestuurspartners: Aanvullende Bestuursovereenkomst  

 

April 2005 - december 2004  

Gemeente Maastricht: Ruimte rond de A2  

 

November 2004  

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Richtlijnen Trajectnota MER  

 

Oktober 2004  

Brussel: Europese subsidie  

 

Juni 2004  

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Startnotitie A2-passage Maastricht  

 

Januari 2003  

Bestuurspartners: Bestuursovereenkomst  

 

April 2001  

Gemeente Maastricht: Rapport Maastricht raakt de weg kwijt  

 

2000-1999  

Alternatieve financiering  

 

1998-1995  

Tracé/MER studie  
 

 

 



 163

Begin jaren 90  

Plannen verknoping A2-A79  

 

Begin jaren 80  

Studie aanpassing Stadsboulevard  

 

 

Zoals gezegd, 2004 is een cruciaal jaar voor het plan. Dan start de officiële procedure 

(Tracéwetprocedure in combinatie met een milieueffectrapportage (m.e.r.)) met een 

Startnotitie van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

 

In het proces daarna zijn drie hoofdfasen te onderscheiden, die als basis een doordachte 

architectuur hebben met de gedachte dat uiteindelijk een integraal plan het licht moet zien. 

Het samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, haar agentschap 

de uitvoerende dienst Rijkswaterstaat en gemeente Maastricht koppelde en verweefde daartoe 

drie benodigde wettelijke procedures op een vernieuwende wijze.  

 

Onderstaand schema maakt dit duidelijk. De drie kolommen representeren de drie wettelijke 

procedures: 

• het infrastructurele en milieuspoor: Tracé/MER procedure; 

• het ruimtelijke ordeningsspoor: Bestemmingsplan procedure; 

• het aanbestedingsspoor: Aanbestedingsprocedure conform Europese Richtlijn 

2004/18/EG. 
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Figuur 22 Verweving procedures A2 Maastricht (bron: Bregman, 2009, p.9) 
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De verweving en de vernieuwing zit hem in de bewuste koppeling tussen de drie processen 

met als rode draad zoveel mogelijk ruimte te laten aan de inventiviteit, efficiëntie en 

creativiteit van marktpartijen. Het te selecteren private plan vormt vervolgens het inhoudelijke 

uitgangspunt voor de afwikkeling van de Tracé/MER procedure en de Bestemmingsplannen. 

Bij de meeste plannen in Nederland is dit juist andersom: de overheid maakt de gedetailleerde 

planning in het Tracébesluit en bestemmingsplanprocedures en kiest vervolgens in een 

aanbesteding de uitvoerende (markt)partij (aannemer).  

 

Vanwege deze constructie met een vooraanstaande rol voor marktpartijen, niet alleen in de 

uitvoeringsfase maar ook in de plan- en ontwerpfase, en deels in de financiering (daarover 

verderop in dit artikel meer), zien veel overheden en bedrijven in Nederland dit project als 

publiek-private samenwerking (PPS). De samenwerkende overheden formuleren het probleem 

en de randvoorwaarden. In concurrentie bieden marktpartijen het in hun ogen beste totaalplan 

aan (oplossing, ontwerp en uitvoering). Na selectie en keuze door de samenwerkende 

overheden wordt het ‘winnende plan’ in de wettelijke procedures vervolgens (samen) verder 

gebracht. 

 

In deze gekoppelde procesgang zijn grofweg drie fasen te onderscheiden, waar ik op in zal 

gaan. Ik sta daarbij wat langer stil bij de aanbestedingsprocedure, zoals aangegeven het ‘hart’ 

van het planningproces voor A2 Maastricht. 

1. Fase 1 (juni 2004-juni 2006): eerste fase wettelijke procedures 

2. Fase 2 (juni 2006-juli 2009): aanbesteding; ‘ontwerpwedstrijd’ 

3. Fase 3 (juli 2009 en verder): tweede fase wettelijke procedures en contractering 

 

Ad 1. 

In deze fase hebben de samenwerkende overheden twaalf mogelijke oplossingsrichtingen 

voor de A2 problematiek van Maastricht op een rij gezet en bestudeerd. Dit waren 

oplossingen als een oostelijke omlegging rond de stad, een westelijke omlegging, 

ondertunneling etc. Deze mogelijke oplossingen zijn in een consultatieronde en (officiële) 

inspraakronde voorgelegd aan de bevolking en belangengroepen. Op basis van deze 

informatie hebben de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een keuze gemaakt voor het 

ondertunnelingalternatief (Minister van Verkeer en Waterstaat, Trechteringsbesluit 1
e
 fase 

MER A2 Maastricht, 2006). 

 

Ad 2. 

Deze oplossingsrichting is vervolgens vertaald naar een functionele vraag (met 

randvoorwaarden) aan ‘de markt’. Hiervoor hebben de samenwerkende overheden: Rijk 

(ministeries), Provincie Limburg en Gemeenten Maastricht en Meerssen een 

Samenwerkingsovereenkomst gesloten (2006). In deze Samenwerkingsovereenkomst richten 

ze ook een Projectbureau op dat aangestuurd wordt door een bestuurlijke Stuurgroep 

bestaande uit bovengenoemde overheden. De functionele vraag is verwoord in een 

Ambitiedocument, tevens een formeel document in de aanbestedingsprocedure 

(Ambitiedocument “De vraag aan de markt”, Vraagspecificatie 1, Projectbureau A2 

Maastricht, april 2007). De functionele vraag is opgebouwd uit zes gunningthema’s met 

(daarbinnen) veertien zogenaamde Wensen. Deze vraag vormen de Wensen en het 

toetsingscriterium voor de aanbesteding (gunningcriteria). Daaronder ligt een Programma van 

Eisen, de zogenaamde ‘basisscope’ waaraan de aanbiedingen in ieder geval moeten voldoen. 
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Tabel 14 Gunningthema’s en -criteria (bron: Projectbureau A2 Maastricht, Ambitiedocument, 

2007, p.60) 

  

 
Prijs was geen onderscheidend criterium in deze aanbesteding, de consortia moesten wel 

garanderen dat hun oplossing past binnen het beschikbare contractbudget van 515 miljoen 

euro (incl. BTW en prijspeil 2008). De aanbesteding staat toe dat marktpartijen (een deel van 

het) geld dat deze partijen verdienen met de stadsontwikkeling (op maaiveld, op de tunnel) 

inzetten voor medefinanciering van de tunnel; het gaat om een integrale business case.  

 

De aanbestedingsvorm (conform Europese Richtlijn 2004/18/EG) die de overheden het beste 

vonden passen bij deze opgave was de Concurrentiegerichte Dialoog. In de Europese Richtlijn 

2004/18/EG is in artikel 1, sectie 11 c, de Concurrentiegerichte Dialoog als volgt omschreven: 

“Competitive Dialogue is a procedure in which any economic operator may request to 

participate and whereby the contracting authority conducts a dialogue with the candidates 

admitted to that procedure, with the aim of developing one or more suitable alternatives 

capable of meeting its requirements, and on the basis of which the candidates chosen are 

invited to tender”. De Concurrentiegerichte Dialoog kan worden toegepast in complexe 

situaties: “ Where the contracting authorities are not objectively able to define the technical 

means….capable of satisfying their needs or objectively able to specify the legal and/or 

financial make-up of a project.” (2004/18/EG, artikel 1, sectie 11 c, tweede paragraaf).  

 

(Overigens wordt hier voor ‘complexe situaties’ een andere complexiteit bedoeld dan de 

complexe adaptieve systemen die ik in dit promotieonderzoek in hoofdstuk 3 bespreek). 
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In de OGC Guidance, 2006 van de Europese Commissie is een kader, een stappenplan 

uitgewerkt voor het doorlopen van de procedure. In Maastricht hebben het projectbureau en 

de marktpartijen binnen dit kader de volgende fasering gepland en ook daadwerkelijk 

doorlopen: zie figuur 23.  

 

Het projectbureau A2 Maastricht mikt op een interactief planvormingsproces, met name in de 

dialoogfase, dat moet leiden tot “geoptimaliseerde, integrale plannen” (www.a2maastricht.nl). 

Voor de relatie tussen deze aanbesteding volgens de Concurrentiegerichte Dialoog, de stappen 

die hierbij aan de orde zijn en de overige procedures verwijs ik naar de hiervoor 

gepresenteerde figuur 22. Hier is de strategische positie van de dialoogrondes en haar ‘output’ 

zichtbaar. 

 

 
 

Figuur 23 Fasen in Concurrentiegerichte Dialoog ‘A2 Maastricht’ (bron: Projectbureau A2 

Maastricht, Ambitiedocument, 2007, p.63) 

 

 

In de eerste dialoogronde ging het om kennismaking, verduidelijking en de projectvisie en 

projectmanagementplan van de vijf geselecteerde marktpartijen. Op basis van een beoordeling 

van de kwaliteit van deze visie en plan is het aantal marktpartijen teruggebracht tot drie. 

In de tweede dialoogronde zijn schetsoplossingen van de verschillende integrale plannen 

gepresenteerd. Ook is gediscussieerd over (minimum)eisen en scopebegrenzingen. De 
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derde dialoogronde stond in het teken van de drie concept integrale plannen, inclusief 

visualisatie en alle benodigde gegevens om deze plannen te kunnen toetsen aan de 

gunningciteria.  

 

Verder is een unieke stap ingebouwd, nog nooit toegepast in een Concurrentiegerichte 

Dialoog. Bevolking en andere betrokkenen en belanghebbenden zijn na de derde dialoog 

ingeschakeld als adviseurs in een (vrijwillige) consultatieronde, los van de wettelijk verplichte 

inspraak in de derde (hoofd)fase. Ter ondersteuning van deze consultatieronde is een 

‘presentatiemarkt’ gehouden in het MVV voetbalstadion, waar de drie marktpartijen/consortia 

hun integrale plannen presenteerden. Tot dit moment waren de dialoogrondes tussen het 

Projectbureau en de drie consortia strikt geheim en gescheiden van elkaar. De consortia 

kenden elkaars plannen dus niet. 

 

In de vierde dialoogronde zijn de resultaten van de consultatieronde zelfstandig verwerkt door 

de drie marktpartijen, in hun integrale plannen. Althans die reacties die door de publieke 

partijen (Projectbureau) niet ondergebracht waren in de categorie ‘verplicht overnemen’ en de 

categorie ‘niet over te nemen’. In de eerste categorie zijn uiteindelijk geen reacties 

ondergebracht en slechts enkelen in de tweede categorie. Van het gros van de reacties konden 

de marktpartijen, de consortia, zelf bepalen of ze er hun plan mee wilden verrijken. De drie 

(verschillende) integrale plannen zijn vervolgens officieel ingediend in de definitieve 

inschrijvingsfase, getoetst op alle eisen door het Projectbureau en beoordeeld op de 

gunningcriteria door de Gunningadviescommissie, die haar advies heeft uitgebracht aan de 

Stuurgroep A2 Maastricht.  

 

Ad 3. 

Het winnende integrale plan is vervolgens uitgewerkt in een ontwerp-

Tracébesluit/Milieueffectrapportage en twee ontwerp-bestemmingsplannen (A2 Traverse en 

A2 Mariënwaard). Deze zijn de formele inspraakrondes ingegaan en inmiddels zijn zowel 

definitief Tracébesluit/MER als de definitieve Bestemmingsplannen vastgesteld door de 

Minister van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) resp. de 

Gemeenteraad van Maastricht.  

 

Met ontsnappingsclausules voor de onherroepelijke status van de bestemmingsplannen en het 

Tracébesluit hebben Projectbureau en winnende consortium Avenue 2 een overkoepelend 

contract getekend, met twee deelcontracten: een contract voor de infrastructuur gebaseerd op 

UAVgc (geïntegreerd Design and Construct-contract) en een Ontwikkelcontract voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van de gebieden. 

 

Actoren 

In het planningproces voor het plan A2 Maastricht spelen vele actoren een rol. 

Grofweg zijn er drie ‘actorgroepen’ te onderscheiden: 

• actoren aan de publieke (opdrachtgevers)zijde 

• actoren aan de private zijde, de marktpartijen (consortia) 

• actoren vanuit bevolking, belangengroepen e.d. 

 

Elke groep van actoren is op een bepaalde manier onderdeel van een netwerk. Hierna geef ik 

aan hoe dit netwerk per groep in elkaar zit. Inzicht in deze actornetwerken is van belang voor 

de analyse gebaseerd op de complexiteitstheorie hierna in deze casestudy. 
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Actoren aan publieke zijde 

Het netwerk van publieke partijen betrokken bij het plan A2 Maastricht ziet er als volgt uit: 

 

 

 
 

Figuur 24 Netwerk publieke actoren (bron: Projectbureau A2 Maastricht, Ambitiedocument, 

2007, p.13) 

 

 

Dit netwerk en de afspraken in dit netwerk hebben zich in het begin van hoofdfase 1 

ontwikkeld (zie hiervoor). De Samenwerkingsovereenkomst van juni 2006 vormde de basis. 

 

De betrokken overheden, elk met in principe eigen wettelijke taken en bevoegdheden in het 

kader van het plan A2 Maastricht, vormen de basis van het netwerk:  

• Rijk, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu (was Minister van 

Verkeer en Waterstaat), in de provincie Limburg vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat 

Limburg (de Hoofdingenieur-Directeur (HID)).  

• Provincie Limburg vertegenwoordigd door de Gedeputeerde, waarbij besluitvormende 

organen Bestuur (college van Gedeputeerde Staten) en Volksvertegenwoordiging 

(Provinciale Staten) belangrijke actoren zijn.  

• Gemeente Maastricht, vertegenwoordigd door de twee wethouders (een als voorzitter van 

de Stuurgroep), waarbij besluitvormende organen Bestuur (Burgemeester en Wethouders 

als college) en Volksvertegenwoordiging (Gemeenteraad) belangrijke actoren zijn. In 

Maastricht fungeerde een speciale werkgroep onder de Raadscommissie Stadsbeheer, 

Milieu en Mobiliteit voor het plan A2 Maastricht ter advisering van de 

Gemeenteraadscommissie en Gemeenteraad. 
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• Gemeente Meerssen, vertegenwoordigd door de wethouder, ook hier zijn B&W en 

Gemeenteraad belangrijke besluitvormende actoren. 

 

Zij vormen de Stuurgroep aan publieke zijde, allen met hun ambtelijke apparaat als 

belangrijke adviseur en uitvoerder. Formele besluitvorming ligt bij Rijk (Minister van 

Infrastructuur en Milieu) en Gemeente Maastricht (Gemeenteraad Maastricht); zij zijn ook de 

formele opdrachtgevers voor de gekozen marktpartij. 

 

Deze overheden hebben besloten het werk te laten verrichten door een gezamenlijk 

Projectbureau. Binnen dit Projectbureau is voor het aanbestedingsproces een Tenderteam 

actief dat de directe contacten heeft met de marktpartijen. Het Tenderteam wordt geleid door 

de Projectdirecteur van het Projectbureau. Een (externe) Tenderboard ziet toe op een 

zorgvuldig aanbestedingsproces.  

 

Een Gunningadviescommissie geeft een bindend advies over gunning. Deze commissie 

bestaat uit: Jan Mans (oud burgemeester Enschede, voorzitter Kamer van Koophandel Noord- 

en Zuid Limburg), Hans Blom (oud directeur TNO Inro, zelfstandig adviseur), Jo Coenen 

(architect, voormalig Rijksbouwmeester), Wim Hafkamp (wetenschappelijk directeur NICIS, 

oud hoogleraar Milieukunde Erasmus Universiteit), Bandi Horvat (oud voorzitter Programma 

Adviesraad voor het Centrum voor Ondergronds Bouwen, oud hoogleraar Ondergronds 

Bouwen TU Delft), Dirk Sijmons (landschapsarchitect, Rijksadviseur voor het Landschap). 

De Projectdirecteur treedt op als secretaris van deze Gunningadviescommissie. 

 

Actoren vanuit private zijde 

Na de eerste selectie bleven vijf consortia over. Dit aantal werd teruggebracht tot drie 

consortia na de eerste ronde in de Dialoogfase. De vijf consortia bestonden uit risicodragende 

partijen en hun adviseurs. Vanwege de omvang, risico’s en integraliteit van de opgave bestaan 

deze consortia uit diverse bedrijven die onderlinge samenwerking zijn aangegaan. 

 

De consortia bestaan uit de volgende actoren, de eerste drie hebben uiteindelijk het gehele 

proces doorlopen (met als aantekening dat het consortium BA2M geen geldige inschrijving 

heeft gedaan en er uiteindelijk 2 plannen, ‘De Groene Loper, Vanzelfsprekend’ van Avenue 2 

en ‘Verrassende Verbindingen’ van Unie van Maastricht, zijn beoordeeld): 

 

Consortium Avenue 2 

Strukton Civiel Projecten bv 

Strukton Bouw bv 

Ballast Nedam Infra bv 

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij bv 

Adviseurs: 

Arcadis Nederland 

Imtech 

West8 Urban Design & Landscape Architecture  

dGmR 

Bex*communicatie 

 

Consortium Unie van Maastricht 

VolkerWessels nv 

Heijmans nv 

Adviseurs: 
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Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt 

KCAP architects & planners 

DHV 

Witteveen en Bos 

Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten 

Zwarts & Jansma Architecten 

 

Consortium BA2M 

BAM Civiel bv 

BAM Wegen bv 

AM Ontwikkeling bv 

BAM Vastgoed bv 

Adviseur: 

Royal Haskoning Nederland 

 

Consortium Novum Trajectum 

Besix S.A. 

Dura Vermeer Groep nv 

Bohemen bv 

Nouville Ontwikkelaars bv 

Bouwfonds MAB Ontwikkeling cvg 

Adviseur: 

Van Zandbeek Communication & events 

 

Consortium Samen@043 

John Laing Infrastructure Ltd 

OVG Projecten bv 

Adviseurs: 

Ove Arup International & Partners  

Buro 5 Maastricht  

AWG Architecten  

 

Wat opvalt is dat de consortia op hoofdlijnen allen opgebouwd zijn rond risicodragende 

bouwpartijen en ontwikkelaars met als adviseurs: ingenieursbureaus, (landschaps)architecten 

en communicatiebureaus. 

 

Bij de consortia van marktpartijen is het van belang te onderkennen dat de diverse 

zelfstandige actoren die een gelegenheidscombinatie vormen zich groeperen in een 

projectverband. De participerende actoren hebben eigen belangen die men in projectverband 

op een noemer tracht te krijgen. Dit is geen automatisme. Besturing van het projectverband 

vindt plaats in stuurgroepen, ook wel ‘Raden van Bestuur’ genoemd. Hierin zetelen in ieder 

geval de verantwoordelijke directeuren van de risicodragende partijen, soms aangevuld met 

de adviseurs. Onder de Raad van Bestuur zijn een projectgroep en evt. werkgroepen ingericht. 

 

Actoren vanuit de bevolking en belangengroepen 

De genoemde presentaties van de plannen in het plaatselijke voetbalstadion bracht in de 

periode 16 november 2008-16 januari 2009 ruim 3600 mensen op de been. Op de 

gepresenteerde plannen kon eenieder via twaalf hoofdvragen reageren. Alle reacties zijn via 

de website van het Projectbureau in te zien. Er zijn tweehonderdveertig reacties van 

individuele personen ontvangen. Verder reageerden eenentwintig belangengroepen met een 
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diverse achtergrond (bewonersorganisaties, bedrijvenorganisaties, vakbonden, 

milieuorganisaties, verkeersorganisaties, verenigingen van (bewoners)eigenaren en huurders, 

universiteit etc.): A2-Buurtenplatform, A2-Bedrijvenplatform, Buurtplatform 

Wittevrouwenveld Actief, Federatie Samenwerkende Ondernemersverenigingen Maastricht 

en Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Fietsersbond, Regiobestuur FNV Bouw, 

Gebiedscommissie Maastricht en Mergelland, Milieudefensie afdeling Maastricht, 

Samenwerkingsverband Visstandverbetering Maastricht, Stichting Landgoederenzone, 

Stichting Limburgs Landschap, Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, Kloar Loch, 

Vereniging van Eigenaren Wyckerveldflats, Vereniging van Eigenaren ANWB-flat, 

Woonpunt, Woningstichting Servatius, Huurdervereniging Servaassleutel, VVV Zuid-

Limburg, Universiteit Maastricht en WML. 

 

De uitkomsten en resultaten: drie verschillende, concurrerende, integrale plannen 

De drie integrale plannen geven van elkaar verschillende oplossingen voor de 

probleemsituatie van en overheidsdoelen voor A2 Maastricht. De Gunningadviescommisie 

(GAC) concludeert ten aanzien van de twee (geldig ingediende) beoordeelde plannen 

(Gunningadviescommissie, Gunningadvies, Proces Verbaal van Beoordeling, 19 juni 2009): 

“In beide plannen zijn de buitengewoon complexe problemen die in de markt zijn gezet op 

daadwerkelijk integrale wijze opgelost. Dat wil zeggen dat de GAC……heeft kunnen 

constateren dat er op een creatieve en professionele wijze tussen de verschillende disciplines 

is samengewerkt…Onafhankelijk van de keuze kan geconcludeerd worden, dat beide 

oplossingen boven modaal zijn: De stad is winnaar. Deze conclusie laat onverlet dat er iets te 

kiezen valt. De door de deelnemers gekozen oplossingen verschillen op veel punten sterk van 

elkaar.” 

 

De visualisatie van de twee beoordeelde verschillende integrale oplossingen presenteer ik in 

het kader hieronder (Projectbureau A2 Maastricht, Drie plannen op een rij, november 2008; 

beeldmateriaal van Projectbureau). De twee hoofdpunten van elk plan betreffen de tunnel en 

de inrichting van het gebied ‘op’ de tunnel, de Stadsboulevard. Het betreft een impressie met 

behulp van beeldmateriaal. 
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Kader: Impressies van de twee plannen voor A2 Maastricht (Avenue 2 op deze pagina 

en Unie van Maastricht op de volgende pagina) 
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6.2 Verkenning en analyse van de case vanuit een complexiteitstheoretisch kader  

 

Complexiteitstheorie levert praktische resultaten voor ruimtelijke planning 

Het toepassen van complexiteitstheoretische inzichten staat in de kinderschoenen in de 

(ruimtelijke) planning en planningtheorie. Complexiteitstheorie biedt inmiddels wel meer dan 

een enkele metaforische verwijzing voor ruimtelijke planning. In de vorige paragraaf heb ik 

de case A2 Maastricht beschreven en een basis gelegd voor een analyse. In deze paragraaf 

maak ik duidelijk dat een complexiteitstheoretische analyse mogelijk is en bovendien 

inzichten oplevert voor het begrijpen van de concrete ruimtelijke planningpraktijk. Dit biedt 

een basis om deze inzichten te gebruiken voor vervolgonderzoek en toepassing in de praktijk 

van ruimtelijke planning in het algemeen en PPS in het bijzonder. In de analyse maak ik 

gebruik van het analysekader dat ik in de inleiding op hoofdstuk 6 heb toegelicht.  

 

Uit de analyse die ik verderop in deze paragraaf presenteer blijkt dat: 

• het PPS-project A2 Maastricht zo is georganiseerd dat een variëteit aan ruimtelijke 

plannen ontstaat rond veertien (functionele) gunningcriteria. Het Tracébesluit zit deze 

creatieve zoektocht, exploratie, niet in de weg want dat besluit wordt juist gebaseerd op 

het winnende plan. Selectie op basis van deze veertien criteria vindt daadwerkelijk plaats;  

• het geselecteerde plan mede door de wijze van organiseren een hoge, bovenmodale 

kwaliteit heeft. Ook lijkt het een betrouwbare kwaliteit (uitvoerbaar, betaalbaar) te 

hebben. Het ontstijgt de deelbijdragen, er is sprake van synergie (‘1+1=3’); 

• door de gekozen organisatie veel interactie tussen en zelforganisatie door actoren wordt 

opgeroepen. Competitie en coöperatie worden gecombineerd. Dit leidt tot variëteit 

alsmede voldoende vertrouwen tussen deze diverse actoren; 

• selectieprocessen bewust ondersteund zijn met de Concurrentiegerichte Dialoog als 

aanbestedingsvorm, het opstellen van concrete selectiecriteria afgeleid van de lange 

termijn doelen van het plan en het benoemen van een zware jury en een presentatiemarkt 

voor het publiek; 

• de mogelijkheid echter bestaat dat in de volgende fase(n) verstarring optreedt, door fixatie 

op het contract en de exploitatie van dit contract, in combinatie met het ontbreken van 

selectiecriteria en een bewuste ‘metaplanning’ voor deze fase(n) (detailuitwerking, 

aanleggen/bouwen, onderhouden en beheren); 

• de systeemarchitectuur voor het noodzakelijke onderscheid in de rollen en daaraan 

verbonden actoren en typen beslissingen zorgt: ‘initiatief’, ‘selectie’ en ‘aanpassing’ zijn 

duidelijk te onderscheiden en verbonden. De betrokkenheid van meerdere actoren met 

invloed (en een rol) was nodig omdat het project anders geen doorgang zou vinden in het 

kader van het rijksbeleid, de resources van diverse publieke partijen en private partijen 

moesten gebundeld worden. Hierdoor kreeg PPS als planningwijze een kans. 

 

Met betrekking tot deze specifieke case is het van belang te onderkennen dat het project A2 

Maastricht nog niet afgerond is. Dit is pas in 2025 voorzien. Omdat de tijdsfactor een 

belangrijk item is in het denken over planning vanuit een complexiteitstheoretisch perspectief 

is het noodzakelijk de inzichten en stellingen die ik nu presenteer te blijven toetsen aan de 

ontwikkeling van de case.  

 

Bovengenoemde kernpunten van de analyse van A2 Maastricht zijn het resultaat van de 

uitgebreide analyse die ik hierna presenteer. 

 



 176

A2 Maastricht als complex adaptief systeem 

Een belangrijke vraag die vooraf gaat aan de analyse is: kunnen we de situatie van het project 

A2 Maastricht typeren als een ‘complex adaptief systeem’? 

 

Ik wil deze vraag bevestigend beantwoorden. Hiervoor gebruik ik de reeds genoemde definitie 

van Johnson (2009, p.13-15): 

 

• De onderscheiden groepen van actoren tellen op tot vele tientallen actoren, zowel binnen 

de actorgroep als tussen actoren in diverse groepen zijn vele interacties waarneembaar. Er 

is sprake van een netwerk.  

• Feedback is duidelijk aanwezig en waarneembaar in het systeem van het A2 Maastricht 

plan. De consortia, de actoren binnen deze consortia, scherpen hun plannen aan als gevolg 

van de feedback die deze consortia van interne actoren krijgen en door feedback in de 

dialoog met de actoren binnen het publieke domein. Ook feedback vanuit de 

tweehonderdeenenzestig reacties in de consultatiefase leiden tot aantoonbare aanpassingen 

in de plannen (zie http://resultatenconsultatie.a2maastricht.nl, opgehaald 2011). De 

oplossingen die de consortia presenteren geven het Projectbureau en haar Tenderteam 

voedsel voor hun opmerkingen en vragen in de dialoogrondes. 

• De actoren zijn in staat hun strategieën aan te passen. Plannen worden door de diverse 

actoren aangepast als gevolg van feedback, zie hiervoor de casebeschrijving (paragraaf 

6.1). 

• Het systeem heeft geen grenzen in relatie tot haar omgeving. Ze wordt beïnvloed door 

haar omgeving. Dit is uiteraard afhankelijk van de afbakening die ik hanteer. Actoren 

hebben toegang tot andere actoren buiten het systeem, andere betrokken ministeries, 

bedrijven, wetenschappers, media etc. Hier zijn geen restricties voor. Binnen het systeem 

bestaan overigens spelregels. Sommige interacties worden als gevolg van 

aanbestedingsregels uitgesloten, bijvoorbeeld contact tussen de consortia onderling, 

binnen het systeem van A2 Maastricht. Ook informatieverstrekking die leidt tot het 

openbaar maken van de integrale plannen in bepaalde tijdsvensters van de procedures is 

uit den boze. 

 

 

Analyse van ‘Variatie’ 

 

1. Arrange organizational routines to generate a good balance between exploration and 

exploitation 

 
Axelrod en Cohen stellen dat een balans nodig is tussen exploratie en exploitatie. Het systeem moet niet 

voortdurend ‘aan de kook zijn’ en variant op variant stapelen, maar ook niet te snel convergeren naar een 

dichtgespijkerde keuze. Het systeem zit op de rand van orde en chaos. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
In de case A2 Maastricht is tot nu toe vooral een sturing op exploratie zichtbaar. De publieke 

partijen hebben wel de ruimte waarbinnen geëxploreerd mag worden ingeperkt door in de 

eerste hoofdfase (zie hiervoor) aan te geven welke richting op gedacht kan en mag worden. 

De private partijen moeten zich richten op een tunnelvariant. Deze ‘basisscope’ (een vorm 

van exploitatie/convergentie) is vastgelegd in een Programma van Eisen.  

 

Enkele belangrijke barrières voor exploratie (vaak ook mechanismen die premature 

convergentie uitlokken) zijn in dit project geslecht en kansen voor exploratie zijn benut: 
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• De aanbestedingsfase, de fase waarin de marktpartijen actief voorstellen genereren, gaat in 

tegenstelling tot de gebruikelijke aanpak in Nederland in de case A2 Maastricht vooraf 

aan een Tracébesluit en bestemmingsplannen. Met name de praktijk van een Tracébesluit 

is een relatief intern planning- en ontwerpproces binnen de publieke, ambtelijke partijen, 

waarbij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat) 

dominant is. Dit omdat dit ministerie uiteindelijk hiervoor verantwoordelijk is. Het 

Tracébesluit-proces volgt een wettelijk vastgelegd traject en is juridisch bindend in 

publiekrechtelijke zin. Bovendien is een Tracébesluit een gedetailleerd besluit waarin de 

infrastructuur, de objecten die daarbij horen (verlichting, geluidschermen) vanwege de 

benodigde rechtszekerheid naar de belanghebbenden toe nauwgezet (incl. de maten) 

worden vastgelegd in kaartbeelden en bepalingen. Deze gebruikelijke aanpak legt zaken in 

een vroegtijdig stadium ook juridisch vast, convergeert relatief snel naar een in beton 

gegoten oplossing. Door de procesgang nu om te draaien is er ruimte voor exploratie en 

generatie van varianten. 

• In de aanbesteding is dit mogelijk gemaakt. Dat is in Maastricht vorm gegeven door een 

innovatieve wijze van aanbesteden (‘vervlechting’), zie de casebeschrijving hiervoor. De 

markt is door de publieke partijen gevraagd zelf met creatieve, haalbare en betaalbare 

oplossingen te komen. De marktpartijen werden uitgedaagd met de beste antwoorden op 

de veertien Wensen (gunningcriteria) binnen het vaste budget te komen. ‘De markt’ 

organiseerde zich spontaan in vijf consortia die de eerste selectie (prekwalificatie) 

doorstonden rond deze (functionele) vraag en gingen aan de slag met exploratie van 

mogelijke oplossingen. Door de functionele vraagstelling zijn in alle consortia partijen 

betrokken met ontwikkel- en uitvoeringskennis. De consortia zijn immers niet alleen 

verantwoordelijk voor een goed plan maar nemen ook de risico’s van uitvoering en deels 

beheer op zich (haalbaarheid en betaalbaarheid zijn dan belangrijke aspecten). De 

publieke partijen proberen zo een variëteit aan serieuze oplossingen uit te lokken. Deze 

aanpak is in feite in lijn met de ideeën van Teisman over ‘creatieve concurrentie’ (in 

paragraaf 2.4 beschreven onder ‘Interactieve planning’; zie ook Arts, 2007, p.33). 

• De exploratie en daarmee verbonden variëteit wordt in principe ook bevorderd door 

interactie tussen de private actorgroepen (consortia) te blokkeren in de Dialoogfase. 

Hierdoor kan men geen ideeën en oplossingen van elkaar overnemen waardoor nivellering 

zou kunnen plaatsvinden.  

• Het ‘zoekgebied’, de planningopgave is vergroot door de infrastructurele en ruimtelijke 

ontwikkelingsvraag (de tunnel onder de grond, de stadsontwikkeling op maaiveld) beiden, 

aan elkaar gekoppeld, in de scope van het project te sluizen. 

• Nu het contract gesloten wordt en geen (bestaande of nieuwe) selectiecriteria zijn 

opgesteld zullen de volgende fasen in het planningproces naar verwachting eenzijdig 

gericht zijn op exploitatie.  

 

Exploratie wordt dus in de eerste fasen van de planning bevorderd, tegelijkertijd blijft het 

systeem niet ‘voortdurend aan de kook’: op zoek naar steeds weer nieuwe ideeën en 

oplossingen. Dit heeft te maken met de uitgevoerde trechtering. Eerst een grove richting die 

door de publieke partijen is onderzocht en bepaald, vervolgens een trechtering door middel 

van competitie en dialoog van vijf, naar drie, naar één integrale oplossing. Dit is een model 

wat exploratie hand in hand laat gaan met stapsgewijze exploitatie. De consortia waren 

gedwongen hun ideeën en oplossingen steeds specifieker uit te werken. Het mechanisme 

ontmoedigt zo steeds nieuwe ideevorming.  

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
In de case A2 Maastricht heeft bovengenoemde aanpak inderdaad geresulteerd in ‘variëteit’. 
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Er zijn drie integrale plannen opgeleverd, die fors van elkaar verschillen in de wijze waarop 

ze de ruimtelijke problematiek van Maastricht benaderen. Dit blijkt duidelijk uit de 

casebeschrijving in de vorige paragraaf. De Gunningadviescommissie is hier eveneens 

duidelijk over: “De door de deelnemers gekozen oplossingen verschillen op veel punten sterk 

van elkaar” (Gunningadviescommissie, Gunningadvies, Proces Verbaal van Beoordeling, 19 

juni 2009, p.3). 

 

Wat verder opvalt is dat via het formuleren van veertien functionele Wensen (tevens 

selectiecriteria) ‘onvoorspelbare’ integrale plannen ontstonden door de onderlinge 

wisselwerking van de actoren binnen de private actorgroepen (consortia) en de dialoog tussen 

vertegenwoordigers van deze actorgroepen (consortia) en de publieke actorgroep 

(Projectbureau/Tenderteam). Ik constateer dat hier sprake van een emergent fenomeen; de 

bijdragen van de afzonderlijke actoren leiden tot een ondeelbaar en integraal plan waarin de 

diverse deelbijdragen niet meer te onderscheiden zijn (‘1+1=3’). Ook organiseerden de 

private actoren zich als het ware ‘spontaan’ en was er sprake van zelforganisatie. 

 

Het spelregelkader heeft hieraan bijgedragen. In feite werd het spelregelkader (de verweving 

van de drie procedures en de volgorde van stappen in deze procedures, zie de casebeschrijving 

hiervoor) reeds in het rapport “Maastricht raakt de weg kwijt II” in 2002 gepland en kwam de 

rest door (zelf)organisatie binnen en door dit kader tot stand. In de woorden van Shoemaker: 

“control the nutrients and the temperature in which the organization can self-organize”. De 

organisatie van de planning leidt tot een ‘levend’ systeem met een eigen dynamiek en 

ontwikkeling. 

 

Het is nu de vraag hoe de trade-off exploratie-exploitatie uit zal werken en zich zal doorzetten 

in het verdere verloop van het planningproces van A2 Maastricht. Nu er uiteindelijk een 

winnend integraal plan geselecteerd is en in een contract gegoten is, bestaat de kans op fixatie 

op de exploitatie van dit plan. Een bewust(e) spelregelkader/systeemarchitectuur ontbreekt 

voor deze fasen. Andere selectiemechanismen gaan spelen, de actoren in een consortium 

kunnen gedrag vertonen om hun (deel)belang in het integrale plan voorop te stellen (indien 

geen nieuwe selectiemechanismen ontstaan) waardoor verkokering en fixatie op de bereikte 

convergentie, en dus verstarring, ontstaat. Een ‘dood’ systeem dreigt. Een onderzoek naar het 

bouw- en beheerproces na selectie van een winnend plan in een ander al langlopend (PPS) 

project wijst erop dat dit kan optreden (Evaluatie Montaigne Lyceum, de ervaringen na de 

bouw en drie jaar beheer, Servicecentrum Scholenbouw, 2010; zie ook de beschrijving en 

analyse van deze case in hoofdstuk 8). Er is in het Maastrichtse project wel lang gesproken 

om een alliantieconstructie voor de tunnelinstallaties in het project vorm te geven, mede als 

gevolg van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de tunnelwetgeving in Nederland. 

Dit lijkt inmiddels van de baan. 

 

2. Link processes that generate extreme variation to processes that select with few mistakes in 

the attribution of credit 

 
Axelrod en Cohen (2000, p.54-56) geven als voorbeeld het Linux computerbesturingssysteem, waarbij een grote 

groep gebruikers het product doorontwikkelt via internet. Zij analyseren dat door deze opzet (vrij toegankelijk, 

gebruik van internet) een enorme hoeveelheid verbetervoorstellen binnenkomen en grote variëteit oplevert. De 

selectie (‘attribution of credit’) gebeurt echter, net als in biologische systemen waar reproductie voorbehouden 

is aan ‘gespecialiseerde’ cellen, door een beperkt aantal centrale actoren. “In both cases, limiting 

“reproduction” to a tiny fraction of all agents reduces the chaotic inconsistency that would follow if all variants 

had equal opportunity to shape the future”. 
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Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
In de case A2 Maastricht analyseerde ik al dat de ‘Metaplanning’ van dit project variëteit 

uitlokt: veel (private) actoren formuleren in ‘spontaan’ georganiseerde 

samenwerkingsverbanden diverse alternatieve oplossingen voor het door de publieke actoren 

op de markt gezette ruimtelijke probleem in Maastricht. De selectie echter, net als in de 

Linux-case (zie hoofdstuk 3), is voorbehouden aan een beperkt deel van het geheel aan 

actoren, een selecte groep binnen de publieke actorgroep. De selectie gebeurt door een groep 

onafhankelijke deskundigen, de Gunningadviescommissie (zie de casebeschrijving hiervoor) 

die hun sporen verdiend hebben, autoriteit bezitten en in staat zijn de verschillende integrale 

plannen van de private actoren te toetsen aan de gunningcriteria (selectiecriteria). 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Van Eeten (2009, p.39-40) tekende uit de interviews met de projectdirecteur van het 

Projectbureau A2 Maastricht op: “In the case A2 Maastricht were three totally different 

concepts developed during the procedure. Plans such as a piled tunnel, horizontal tunnel and 

also 3 different turnings etc. were developed. According to the respondent, this creativity 

would not occur when a traditional tendering procedure was used.” 

 

Met andere woorden, het innovatieve proces (planvorming in vrijheid en concurrentie met een 

beperkt aantal functionele criteria) waarbij veel variëteit is opgeroepen en vervolgens een 

selectieproces plaatsvond door een beperkte groep actoren, heeft in de Maastrichtse case 

geresulteerd in nieuwe ruimtelijke en technische oplossingen. Er is dus een reële kans op 

verbeteringen ten opzichte van het bekende, de conventionele procedure die conventionele 

oplossingen genereert. Vervolgens zijn ze volgens de Gunningadviescommissie “kwalitatief 

hoogwaardig” en “bovenmodaal”. Hoewel een ‘objectieve maatstaf’ ontbreekt kan ik op 

grond hiervan aannemen dat de aanpak met deze complexiteitstheoretische elementen tot een 

rijkere inhoudelijke oplossing (strategie) heeft geleid dan de ‘bestaande oplossingen’ 

(interview Plv. Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht, 30 september 2011 en interview 

voormalig Projectdirecteur Avenue 2, 8 augustus 2011). 

 

Analyse van ‘Interactie’ 

 

3. Build networks of reciprocal interaction that foster trust and cooperation 

 
Een complex (adaptief) systeem als de A2 Maastricht staat of valt met ‘interactie’. 

Axelrod en Cohen stellen dan ook dat interactie een systeem ‘levend maakt’ (Axelrod en Cohen, 2000, p.63). 

Interactiepatronen sturen gedrag en uitkomsten van een complex adaptief systeem, de structuur en sturing van 

de interactiepatronen is dus van belang. Interactie gebaseerd op wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking 

levert minder opportunisme, meer efficiëntie en meer (economisch) resultaat op (Axelrod en Cohen, 2000, p.67). 

Lange termijn relaties ondersteunen dit. Ook de combinatie van de schijnbare tegenstelling ‘competitie – 

coöperatie’ is een belangrijk kenmerk van complexe systemen (Axelrod en Cohen, 2000, p.66).  

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
De A2 Maastricht case laat zien dat door de spelregels die ontworpen zijn in dit project 

actoren afhankelijk zijn van elkaar. Het Projectbureau heeft de input aan oplossingen van de 

private actoren nodig om tot een keuze te komen en vervolgprocedures in te kunnen zetten. 

De private actoren hebben de reactie en begeleiding van het Projectbureau nodig om erachter 

te komen of ze voldoen aan de eisen en of ze op het goede pad zitten ten aanzien van de 

gunningcriteria (wensen). Bewoners en belangengroepen voelen zich geroepen vele reacties te 

leveren, hun leefomgeving en belangen worden direct geraakt. Anderzijds zijn publieke en 

private actoren weer afhankelijk van deze reacties om te peilen of de plannen draagvlak 
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hebben, gunstig scoren voor de vervolgprocedures en bezwaar- en beroepsprocedures of 

indicaties geven ten aanzien van de gunningcriteria. Het Projectbureau heeft (in tegenstelling 

tot de traditionele inhoudelijke overheidsrol) gefunctioneerd als procesbegeleider, klankbord 

en leverancier van informatie en gegevens. Hier is bewust mee omgegaan en dit is ook 

continu in de gaten gehouden (interview Plv. Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht, 

30 september 2011). 

 

Door de lange tijdspanne van het project (2006-2025) wordt opportunisme getemperd. De 

betrokken actoren hebben elkaar voor langere tijd nodig en Projectbureau en private consortia 

komen elkaar dus meerdere malen tegen. Deze factor bevordert een samenwerkende houding 

en vertrouwen, zoals ook al blijkt uit de theorie in paragraaf 3.3. Onderling vertrouwen is een 

cruciale factor in projecten met de Concurrentiegerichte Dialoog (zoals A2 Maastricht) 

(Versteeg et al, 2009). Onderzoek van van Eeten (2009, p.50) naar twee projecten met de 

Concurrentiegerichte Dialoog, o.a. het project A2 Maastricht (en DBFM-project IBG en 

Belastingdienst Groningen), bevestigt dit. De belangrijkste kritische succesfactor, de 

succesfactor met de meeste linken naar andere succesfactoren, is ‘onderling vertrouwen’. Ook 

beïnvloedt het onderlinge vertrouwen de effectiviteit, efficiëntie en innovatievermogen van 

een project. 

 

Mede door de in de spelregels van de Concurrentiegerichte Dialoog vervatte interactie 

ontstaat in de A2 Maastricht case een vertrouwensband, waarbij ieders taak niet uit het oog 

werd verloren (interview Plv. Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht, 30 september 

2011; interview voormalig Projectdirecteur Avenue 2, 8 augustus 2011). Het onderling 

vertrouwen tussen overheid en marktpartijen in het project A2 Maastricht is dus gegroeid, 

maar nog niet altijd volledig aanwezig. Ook Hoezen constateert in haar onderzoek naar de 

Concurrentiegerichte Dialoog dat de potentie van deze procedure nog niet wordt gerealiseerd 

(Hoezen, 2012, p. 145). In het onderzoek van van Eeten (2009, p.38) inzake A2 Maastricht is 

te lezen dat het niet volledig aanwezige vertrouwen leidde tot gedetailleerde private plannen 

en tot gedetailleerdere specificaties van de zijde van de publieke actoren. Dit is een van de 

redenen waarom de procedure van de Concurrentiegerichte Dialoog in Maastricht zoveel tijd 

vergde (ca. twee jaar) en er sprake was van hoge transactiekosten. 

 

Verder blijkt in het A2 Maastricht project de interne samenwerking en binding binnen de 

private en publieke actorgroepen voldoende. Er zijn geen groepen uiteengevallen en men 

heeft de verwachtte producten opgeleverd.  

 

Wat betreft de combinatie ‘competitie - coöperatie’ is de Concurrentiegerichte Dialoog in de 

case A2 Maastricht niet alleen qua semantiek, maar ook qua opzet in lijn met het voorbeeld 

dat Briggs en Peat (2000, p.63) geven: “Athletes love the spirit of competition and and 

become exhilarated when pitted against each other. But we should note that their competition 

takes place within a context of cooperation. Agreements by individuals to cooperate in teams 

and follow rules make competition possible”. Een vergelijking is snel gemaakt: de private 

consortia in A2 Maastricht vormen de teams die het tegen elkaar opnemen, de publieke 

actorgroep vormt de scheidsrechter en sparring partner en de bewoners/belangengroepen zijn 

het publiek en de invloedrijke supporters. Zij allen spelen de wedstrijd binnen de van 

toepassing zijnde, door allen geaccepteerde spelregels. Dat het hier om een aanbesteding gaat 

maakt ‘de wedstrijd’ in ieder geval minder vrijblijvend.  
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Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Door deze binding en het opgebouwde vertrouwen zijn de door de actoren zelf georganiseerde 

samenwerkingsverbanden (Projectbureau, consortia) bij elkaar gebleven en hebben ze het 

proces tot nu toe actief uitgevoerd, ze zijn niet uit elkaar gevallen. Ook de diverse overheden 

met ieder eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden hebben hun organisatieverband 

gehandhaafd. 

 

De spelregels zijn geaccepteerd, toegepast en bijvoorbeeld niet aangevochten bij de rechter. 

Mede door de intensieve en langdurige relaties is er een voldoende (vertrouwens)basis 

ontstaan om integrale plannen van hoge kwaliteit te produceren (zie hiervoor). Dit was niet 

mogelijk geweest zonder geloof en voldoende vertrouwen in de betrouwbaarheid en 

voorspelbaarheid van de actoren over en weer, zeker in deze situatie waarbij het proces en 

resultaat zo afhankelijk is van het samenspel tussen publieke en private partijen. Alle actoren 

lopen grote risico’s door de vernieuwende wijze van ruimtelijke planning en de onzekerheden 

die hiermee gepaard gaan met betrekking tot investeringen in het proces, de kosten en de kans 

op een daadwerkelijk levensvatbaar project. Juist door onzekerheden op te zoeken ontstaat er 

ruimte voor variëteit en vernieuwende integrale oplossingen, maar dan is er wel 

samenwerking (gestimuleerd door genoemde spelregels en interactie) en vertrouwen in elkaar 

nodig. Blijkbaar is dat in de planning van A2 Maastricht tot nu toe gelukt. 

 

4. Assess strategies in light of how their consequences can spread 

 
‘Interactions do not happen at random’. Door barrières of (extra) stimulans ten aanzien van de interactie en 

informatieverspreiding tussen actoren en actorgroepen vindt er als het ware sturing van informatie en/of 

energiestromen plaats. Deze barrières kunnen bewust ingebracht worden, dat geldt ook voor de mate van 

blokkade van interactie en informatievoorziening. Dit is met name van belang voor de eerder genoemde balans 

tussen exploratie en exploitatie: 

“..a healthy social network should probably contain a mix of strongly and weakly clustered contacts. That is 

what would provide agents with a better balance of exploitation and exploration” (Axelrod en Cohen, 2000, 

p.91). Als alle actoren gemakkelijk, zonder barrières met elkaar kunnen interacteren vindt 

informatieverspreiding in het systeem razendsnel plaats. De ‘wereld’ wordt klein en innovaties die net ontluiken 

verspreiden zich derhalve ook (te) snel en variëteit vermindert; er is sprake van homogenisering en premature 

convergentie. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
In de case A2 Maastricht is de interactie als volgt ‘gestuurd’, waarbij de publiek-publieke 

afspraken omtrent de ‘planning van de planning’(Metaplanning) van betekenis zijn (zie 

casebeschrijving met betrekking tot het rapport ‘Maastricht raakt de weg kwijt II’): 

• De interactie binnen de diverse actorgroepen is ‘vrij’ gelaten. 

• Tussen de publieke actorgroep en de afzonderlijke private actorgroepen is interactie 

gestimuleerd door de Concurrentiegerichte Dialoog en de vier geplande dialoogronden; de 

interactie vond plaats door uit de actorgroepen samengestelde dialoogteams. 

• De interactie tussen publieke en private actoren enerzijds en de actoren van de ‘civil 

society’ (bewoners, belangengroepen) is tot een bepaald moment geblokkeerd. Ten 

behoeve van de consultatieronde (zie casebeschrijving) is deze blokkade op een gegeven 

moment opgeheven. 

• De interactie tussen de private actorgroepen (consortia) is vanuit 

concurrentieoverwegingen en aanbestedingsrecht geblokkeerd gedurende het gehele 

proces. Vanaf de consultatieronde konden de private consortia wel kennis nemen van 

elkaars integrale plannen, maar interactie was uitgesloten. 

• In de consultatieronde is interactie over de inhoud van de plannen van de private 

actorgroepen mogelijk gemaakt. 
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Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Er is dus sprake van clustering en gecontroleerde contacten, waarbij de scheidslijnen parallel 

liepen aan de groepen met de diverse rollen (‘selectie, aanpassing, initiatief’). Door interactie 

tussen de verschillende concurrerende initiatieven (private actorgroepen) te blokkeren werd 

juist diversiteit en variëteit gestimuleerd in de A2 Maastricht case. Door interactie tussen alle 

private actorgroepen afzonderlijk en de publieke actorgroep te laten plaatsvinden kon de 

publieke actorgroep monitoren of en hoe de selectiecriteria nog relevantie behielden en hoe ze 

uitwerkten in de diverse initiatieven. Van belang in de (bij)sturing in complexe adaptieve 

systemen is dat het systeem performance/selectiecriteria zelf, van binnenuit definieert. “They 

are modified (or maintained) and applied (or disregarded) by the agents themselves” (Axelrod 

en Cohen, 2000, p.121). Door de sturing van de interactie tussen de private en publieke 

actorgroepen vindt in feite een check plaats of acceptatie en gebruik van de selectiecriteria 

door alle actoren plaatsvindt of dat aanpassing nodig is. In A2 Maastricht zijn dergelijke 

aanpassingen niet doorgevoerd. De gunningcriteria (de veertien Wensen) zijn niet veranderd 

in de loop van het project tot nu toe. 

 

5. Promote effective neighborhoods 

 
Resultaten uit een van de onderzoeken naar het beroemde Prisoner’s Dilemma game staan aan de basis van deze 

strategie. Uit deze game blijkt dat op korte termijn het altijd profijtelijk is voor een actor om egoïstisch te 

handelen, maar dat bij samenwerking over een langere periode het resultaat voor beiden beter is dan bij continu 

egoïstisch handelen. Uit onderzoek van Riolo (In Axelrod en Cohen, 2000, p.95-100) blijkt dat het inbrengen van 

‘leren’ (het overnemen van strategieën van succesvolle actoren) in een groep actoren met verschillende 

(egoïstische of coöperatieve) strategieën die elkaar ‘at random’ ontmoeten niet automatisch leidt tot meer 

samenwerking (en dus een beter gezamenlijk resultaat). Door het gebruik van symbolen/’tags’ waarbij de 

afspraak was om de interactie op te zoeken met die actoren met dezelfde ‘tag’ ontstond na verloop van tijd wel 

een groeiend verband van samenwerkende en succesvolle actoren. Zichtbaar succes doet volgen. Door actoren 

dus ‘aan elkaar te binden’ door ze letterlijk of figuurlijk dicht bij elkaar te brengen, ontstaat en groeit 

profijtelijke samenwerking en kan men uit egoïstisch gedrag breken. De succesvolle strategie blijkt overigens 

een ‘tit-for-tat’ strategie te zijn, een ‘lik op stuk’ strategie waarbij de actor het gedrag van de andere actor 

kopieert met als uitgangspunt een coöperatieve houding. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
Door een integrale vraag en een competitie ‘op de markt’ te brengen, voorzien van duidelijke 

spelregels, door een groep samenwerkende overheden, is in feite de vorming van private 

actorgroepen (consortia) uitgelokt. Elk consortium is te beschouwen als een groep met 

dezelfde ‘tag’. De organisatie is niet voorgeschreven maar ontstaat op basis van de oproep en 

de omgeving die gecreëerd wordt. Deze (zelf)georganiseerde actoren interacteren in ‘hun 

neighborhood’ frequent met elkaar, er ontstaat samenwerking en dit leidt tot verrassende, 

hoogwaardige, integrale voorstellen en oplossingen. Ook de betrokken overheden organiseren 

zich ‘dicht bij elkaar’, in een Projectbureau. Hun samenwerking levert ook een oproep aan de 

markt op die meer is dan de som der delen, de vraagstelling en procedures worden 

geïntegreerd en vervlochten. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Door de ordening van actoren in dichte samenwerkingsverbanden (‘neighborhoods’) is 

aantoonbaar een sterke samenwerking binnen de actorgroepen ontstaan. Naast het vertrouwen 

dat tussen de actorgroepen is ontstaan (zie hiervoor) is de frequente interactie binnen de 

actorgroepen, in ‘neighborhoods’, een belangrijke factor voor het blijven voortbestaan van 

deze samenwerking gedurende het gehele proces (van jaren) tot nu toe. 
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6. Do not sow large failures when reaping small efficiencies 

 
Processen aan elkaar linken kan de efficiëntie van (sub)systemen verhogen. Maar door aan elkaar te koppelen 

wat voorheen niet aan elkaar gekoppeld was, kunnen risico’s toenemen. Optredende problemen kunnen zich veel 

makkelijker verspreiden door het gehele (gekoppelde) systeem waardoor de gevolgen ook op grotere en wijdere 

schaal optreden. Voorbeelden zijn computersystemen, telefoonsystemen, energienetwerken. Als er ergens in 

bijvoorbeeld het energiesysteem problemen optreden kan, door het feit dat ze op grote schaal gekoppeld zijn om 

lokale energietekorten te voorkomen, het gehele net down gaan en alle gebruikers de negatieve gevolgen 

ervaren. Weegt de hogere efficiëntie op tegen het grotere risico?  

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
De case A2 Maastricht laat diverse koppelingen en ontkoppelingen tussen actoren en 

processen zien. Een belangrijke ontkoppeling is, zoals we hiervoor al beschreven, die tussen 

de diverse private actorgroepen (consortia). Anderzijds: sterke koppelingen zijn er ook. Zo is 

er een sterkere koppeling tussen de infrastructurele, ruimtelijke en aanbestedingsprocedures 

dan gebruikelijk in de Nederlandse ruimtelijke planning. De drie parallel geplande procedures 

zijn sterk met elkaar verweven en verbonden, zie de beschrijving van deze aanpak hiervoor. 

Problemen in de ene procedure kunnen ervoor zorgen dat ook de andere procedures 

‘aangetast’ worden. Indien de aanbestedingsprocedure zou mislukken heeft dit direct effect op 

de Tracéwet-procedure, deze strandt dan ook. Anderzijds leidt een succesvol beroep tegen het 

Tracébesluit bij de Raad van State direct tot een overbodige, maar wel reeds doorlopen 

intensieve aanbestedingsprocedure. In (traditioneel) serieel geplande procedures zou dit effect 

niet optreden. Verder is in Maastricht de ruimtelijke ontwikkeling op het maaiveld inhoudelijk 

en financieel gekoppeld aan de ontwikkeling en bouw van de infrastructuur (merendeels in 

een tunnel). Problemen in het ene veld kunnen eenvoudig het andere werkveld ‘besmetten’. 

Tegenvallende financiële resultaten bij de ruimtelijke ontwikkeling raken de financiële 

dekking van de tunnelbouw direct. Merk op dat deze koppeling de variëteit bevordert, maar 

tevens de risico’s voor het project verdubbelt.  

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
De eerst genoemde ontkoppeling tussen en de variëteit aan private actorgroepen heeft het 

optreden van een groot probleem voorkomen. Van de drie consortia, geselecteerd uit de vijf 

consortia die zich kwalificeerden, trok BA2M zich terug door een (niet toegestane) 

inschrijving onder voorwaarden in te dienen in de eindfase van het traject. BA2M schatte de 

risico’s, met name prijsontwikkelingrisico’s, zodanig hoog in dat zij het beschikbare budget 

niet toereikend vond. De andere twee consortia oordeelden hier anders over en dienden een 

geldige aanbieding in. De variëteit die in het project is ingebouwd betaalde zich hier meteen 

uit, evenals de scheiding tussen de private actorgroepen die daardoor ieder voor zich eigen 

beslissingen moesten nemen, zonder invloed van de andere consortia. De beslissing van het 

ene consortium ‘besmette’ het oordeel en gedrag van de andere consortia niet. 

 

De hierboven geschetste extra risico’s verbonden aan de koppeling tussen procedures en 

werkvelden (infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling) zijn nog niet opgetreden, maar 

vormen in het verdere verloop van het plan wel degelijk nog steeds een reëel risico. 

  

Analyse van ‘Selectie’ 

 

7. Use social activity to support the growth and spread of valued criteria 

 
Niet alleen directe promotie van de criteria die gekoppeld zijn aan een wedstrijd of competitie is van belang. Het 

(juiste) gebruik en de bekendheid van deze criteria wordt tevens bevorderd door het gehele proces eromheen: 

het formuleren en debatteren over de criteria voor de te winnen prijs, het samenstellen van de jury, het werven 
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van kandidaten en het bekend maken van de winnaars. Zeker als het gaat om subjectieve criteria. Verder kan in 

een dergelijke wedstrijd een set van criteria worden ontwikkeld die boven de gangbare standaarden uitstijgt. 

Een dergelijke benadering leidt tot: 

• winnaars, diegene(n) die de criteria het beste invullen; 

• nieuwe ontwikkelingen, trends, producten die voortbouwen op de succescriteria van deze competities; 

• ontwikkeling van en vormgeving aan de waardering en smaak van het publiek 

(Axelrod en Cohen, 2000, p.125) 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
Voor de deelnemende private consortia waren de veertien gunningscriteria van het project A2 

Maastricht van levensbelang. Het winnen van de competitie was van meet af aan verbonden 

aan deze veertien criteria. Deze criteria zijn functioneel van aard en beschreven in het 

ambitiedocument van publieke zijde. In de dialoog kwamen ze ook ter sprake. De 

Concurrentiegerichte Dialoog gaf een platform om ‘face to face’ te praten en te discussiëren 

over de criteria, de interpretatie van de criteria en de verwerking van de criteria in de 

voorstellen van de consortia. 

 

Van publieke zijde is met name de discussie over de criteria in de dagelijkse besturen (college 

van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten) van belang. Zij baseerden het loslaten 

van de verdere publieke planvorming voor een groot deel op de politieke keuze en selectie 

van deze veertien criteria.  

 

De jury was samengesteld uit leden met ervaring, aanzien en status op de werkterreinen van 

de veertien criteria.  

 

Voor de betrokken burgers en belangengroepen waren de veertien selectiecriteria van minder 

groot belang, zij toetsten en bespraken de diverse plannen vooral ten opzichte het eigen 

belang waar ze voor staan. Soms grepen ze in hun argumentatie daarbij terug op de 

selectiecriteria. Juist om het eigen standpunt kracht bij te zetten. Dit blijkt uit de 

gedocumenteerde reacties op de drie gepresenteerde private plannen (www.a2maastricht.nl). 

 

Van belang is dat deze ‘wedstrijd’ niet beperkt bleef tot de deelnemers en de jury, maar dat er 

ook publiek bij uitgenodigd is. In een presentatie en expositie zijn de drie private plannen 

uitgebreid over het voetlicht gebracht. Dit vond plaats in stadion de Geuselt en trok duizenden 

geïnteresseerden, belanghebbenden, burgers, belangengroepen en pers. De plannen die rond 

de veertien criteria waren opgebouwd werden met dit evenement verder onder de aandacht 

gebracht.  

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
De diverse overheden zijn er mede door deze selectiecriteria en de vaststelling van deze 

criteria in de vertegenwoordigende lichamen in geslaagd de private planvorming niet over te 

nemen en op de gewenste afstand te blijven. Hierdoor zijn deze overheden verre van de rol 

van initiatiefnemer gebleven. Tegelijkertijd versterkte dit hun selectierol. Door het tenderteam 

van publieke zijde is dit diverse keren als handvat gebruikt in de discussies in het project. 

 

Door een jury met status, aanzien en onbesproken deskundigheid op de veertien 

gunningcriteria te benoemen is de selectie van de winnaar niet aangevochten voor de rechter 

en ook in de publieke opinie is het geen onderwerp van discussie geweest. De aanpak met een 

‘zware’ jury voor een gunning op basis van relatief subjectieve criteria leverde ruime 

acceptatie op van het uiteindelijke gunningsadvies op basis van de veertien criteria. 
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De presentatiemarkt heeft gezorgd voor publieke bekendheid van en verspreiding van 

informatie over de drie concurrerende plannen en de wijze waarop ze zijn omgegaan met de 

criteria. 

 

8. Look for shorter-term, finer-grained measures of success that usefully stand in for longer-

run, broader goals 

 
Selectieprocessen kunnen lang duren. Het gaat vaak om lange termijn doelen, waardoor pas na lange tijd blijkt 

welke oplossing, alternatief voldoet aan de selectiecriteria (de ‘fittest’ is). Door van de lange termijn doelen de 

juiste korte termijn criteria af te leiden en toe te passen kan sneller gekozen worden uit een variëteit aan 

oplossingen of alternatieven. Door een goede afspiegeling van de lange termijn doelen te maken hoopt men dat 

het gekozen alternatief ook het juiste alternatief is gelet op de gewenste lange termijn performance. Hierin ligt 

tevens het risico van deze strategie. De korte termijn selectiecriteria kunnen voor verschillende fasen van de 

planning opgesteld worden om voortdurend de gewenste selecties te (kunnen) maken en het proces langdurig te 

sturen en te begeleiden. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case A2 Maastricht (en waaruit blijkt dat)? 
In het Ambitiedocument (Projectbureau A2 Maastricht, 2007, p.8) staan de lange termijn 

doelstellingen van het project A2 Maastricht verwoord: 

• Verbeteren van de doorstroming van het A2-gebonden verkeer naar autosnelwegkwaliteit 

• Verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht en omgeving 

• Verbeteren van het leefklimaat en de verkeersveiligheid in de langs de A2-passage 

liggende buurten 

• Wegnemen van de barrièrewerking van de A2-passage 

• Mogelijk maken van stedelijke vernieuwing van de langs de A2-passage liggende buurten 

 
Deze lange termijn-doelen heeft het Projectbureau inderdaad vertaald naar kortere termijn 

(selectie)criteria. Dit heeft het Projectbureau gedaan door het identificeren van zes 

gunningsthema’s: 

• Integraliteit/synergie 

• Verkeersdoorstroming en bereikbaarheid 

• Stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit 

• Milieu en leefbaarheid 

• Robuuste techniek 

• Situatie tijdens uitvoering en bouwtijd 

 

Hiervan afgeleid heeft het Projectbureau veertien concretere (selectie)criteria opgesteld (als 

afspiegeling van de thema’s en langere termijndoelen) die sturend zijn voor de private 

planvorming, dialoog en selectie van het winnende plan. Zie voor een beschrijving van deze 

veertien criteria de vorige paragraaf (casebeschrijving). 

 

Voor de volgende fase(n) in de planning, de detailuitwerking, uitvoering en beheer zijn geen 

criteria opgesteld. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Het effect van deze aanpak is dat de Gunningadviescommissie de diverse oplossingen/plannen 

heeft kunnen toetsen aan concretere criteria. Er is een duidelijke en geaccepteerde winnaar uit 

naar voren gekomen. Een vraag is of de uiteindelijke ontwikkeling zo gestuurd kan blijven 

worden, in verband met het ontbreken van criteria (afgeleid van de lange termijn doelen) in de 

volgende fasen van dit langjarige (planning)proces.  

 



 186

Onder punt 4 merkte ik al, ten aanzien van de criteria op dat door de sturing van de interactie 

tussen de private en publieke actorgroepen in feite een check plaatsvindt of acceptatie en 

gebruik van de selectiecriteria door alle actoren plaatsvindt of dat aanpassing nodig is. In A2 

Maastricht zijn dergelijke aanpassingen niet doorgevoerd. De gunningcriteria (de veertien 

Wensen) zijn niet veranderd in de loop van het project tot nu toe. 

 

Analyse van de rolverdeling 

Wat ook duidelijk blijkt uit de analyse is het belang en het doorvoeren van onderscheid in 

rollen tussen de actorgroepen in deze case. Zo legde de publieke actorgroep zich toe op het 

opstellen van de spelregels en het toetsen en selecteren van de aangeboden integrale 

oplossingen. De private partijen richtten zich op het produceren van de initiatieven, de 

integrale probleemoplossingen. Ze kregen daar veel vrijheid in, onder meer door het 

Tracébesluit niet vooraf aan deze private inbreng te plannen, maar na de keuze van het 

winnende private plan. De bewoners en belangengroepen beoordeelden de private plannen, 

met aanpassingen op deze initiatieven als gevolg. De burgers zijn hiermee in een adviseursrol 

terecht gekomen. 

 

Deze bevindingen (met behulp van een complexiteitstheoretische bril) in de case A2 

Maastricht zijn conform de theorie die Teisman ontwikkelde. Teisman (1998, p.70 en 71; 

1997, p.29; zie ook hoofdstuk 5) analyseert drie rollen die belangrijk zijn als het gaat om 

projecten waarin netwerken domineren. Hij spreekt van drie typen beslissingen die met de 

betreffende rollen verbonden zijn: het initiatief, de aanpassing en de selectie. Deze drie rollen 

zien we duidelijk terug in de Maastrichtse case; ze onderscheiden levert blijkbaar resultaten 

op. 

 

Waarom er sprake is van een systeemarchitectuur met (anders dan gebruikelijk in Nederland) 

een dergelijke rolverdeling ligt in het feit dat het project A2 Maastricht in het begin van deze 

eeuw dreigde te stoppen. Het stond niet hoog op de politieke en bestuurlijke agenda van het 

Rijk. Daarop waren de resources van de andere betrokken overheden en marktpartijen 

noodzakelijk om het project alsnog van de grond te krijgen. Dit gebeurde op initiatief van de 

betrokken gemeenten. Hierin ligt tevens de oorzaak dat het geen ‘RWS project’ werd maar 

een gezamenlijk ruimtelijk project van de vier betrokken overheden. Het initiatief verkreeg de 

status van een PPS pilotproject, gekoppeld aan het bijeenbrengen van vaste gefixeerde 

regionale en rijksmiddelen en ingeschatte PPS voordelen door inbreng van privaat initiatief en 

geld (Aveco-De Bondt, Maastricht raakt we weg kwijt II, 2002; Bestuursovereenkomst A2 

Passage c.a. Maastricht, 15 januari 2003). Kortom, alle publieke en toekomstige private 

partijen waren aan elkaar gebonden, het was geen op zichzelf staand Rijksproject meer 

waardoor niet ‘automatisch’ de gangbare RWS-planningwijze werd gevolgd (interview Plv. 

Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht, 30 september 2011) . 

 

Dat de publieke partijen bewust zijn van elkaars afhankelijkheid en die van private partijen 

blijkt uit de Bestuursovereenkomst (2003, p.6). De aanpak door middel van PPS is 

uitgangspunt, met als doelen: 

• Innovatieve alternatieven uit de markt te genereren. 

• Zo groot mogelijke afdekking van risico’s met betrekking tot kosten en opbrengsten. 

• Zo gunstig mogelijke prijs/kwaliteit verhouding. 

 

De betrokken overheden volgden de aanbevelingen omtrent de systeemarchitectuur (het 

rapport van Bureau Aveco-De Bondt zelf spreekt van procesarchitectuur) uit het rapport 

“Maastricht raakt de weg kwijt II” (2002), waarin de rolverdeling (initiatief, selectie, 
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aanpassing) en verweving van procedures al op hoofdlijnen is opgeschreven. Dit is mede 

gebeurd naar aanleiding van een marktconsultatie/verkenning waarin diverse private partijen 

hun ideeën over project en aanpak naar voren brachten. 
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Hoofdstuk 7  Casestudy: De Waardse Alliantie 
 

7.1 Beschrijving van de case 

 

Het ontwikkelde kader voor het analyseren van planningprocessen vanuit een 

complexiteitstheoretisch perspectief heb ik ook over de infrastructurele PPS planningcase 

‘Waardse Alliantie’ gelegd.  

 

Ik start de casestudy met een beschrijving van de case ‘Waardse Alliantie’. Ik ga in op: 

• de infrastructurele en ruimtelijke problematiek, de doelstelling en inhoud van de opgave; 

• het proces op hoofdlijnen; 

• het proces rondom de ‘Alliantie’ in het bijzonder; 

• de betrokken actoren; 

• de ontwikkelde aanpak en resultaten van de Waardse Alliantie. 

 

Deze beschrijving dient als basis voor de analyse in de volgende paragraaf (7.2).  

 

De gebruikte bronnen voor deze casestudy zijn in de bronnen- en literatuurlijsten achterin 

deze publicatie opgenomen. 

 

Infrastructurele en ruimtelijke probleemsituatie en doelen 

De Waardse Alliantie is gericht op het ontwerpen, aanleggen en onderhouden (Design, Build, 

Maintain; DBM) van een deel (22 km) van de Betuweroute, de goederenspoorlijn die dwars 

door Nederland van Rotterdam naar de Duitse grens loopt. De 160 km lange spoorlijn 

Betuweroute is tussen grofweg 2000 en 2007 aangelegd met als doel de ruggengraat te 

vormen van het Nederlandse goederentransport per spoor. Tevens is het een belangrijk 

onderdeel van het Europese (goederen)netwerk per spoor (TERFFS – Trans European Rail 

Freight Freeways) (Projectplan Waardse Alliantie, p.3, 2000). 

 

De aanleg van de Betuweroute heeft de gemoederen in Nederland, in de jaren negentig van de 

vorige eeuw en begin van deze eeuw, aardig bezig gehouden. Aantasting van milieu, natuur 

en landschap, nut en noodzaak van de spoorlijn en de oplopende kosten van het project waren 

hierbij leidende thema’s. De ervaringen met grote projecten als de Betuweroute en HSL Zuid 

waren in 2004/2005 de directe aanleiding voor het instellen van een Tijdelijke Commissie 

Infrastructuurprojecten (“Commissie Duivesteijn”) door de Tweede Kamer, met als doel de 

rol van de Kamer tijdens de besluitvorming van grote projecten en de controle op de 

uitvoering ervan te verbeteren.  

 

De Waardse Alliantie is de organisatie binnen het Betuwerouteproject die het ontwerpen en 

aanleggen van het deel van de Betuweroute tussen Papendrecht/Sliedrecht en Gorinchem (ca. 

22 km) op zich heeft genomen (percelen BR/BR1/02 en BR/BR2/01). Dit deel van de 

Betuweroute is aangelegd in de periode 2000 - 2003. De spoorlijn doorkruist zes gemeenten 

in de Alblasserwaard. 

 

Projectonderdelen van dit Waardse deel van de Betuweroute zijn (Andersson Elffers Felix, 

2003, p.28; Presentatie P. Buck, Directeur Realisatie Betuweroute op 

www.kennis.betuweroute.nl): 

• 18 km aarden baan 

• 45 km spoorwerk 
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• Grondverzet 1.000.000 m3 en opgespoten zand 4.000.000 m3 

• Kruisende infrastructuur: 

• 23 km wegen 

• 50 km slootinfrastructuur 

• 150 duikers 

• 15 viaducten en onderdoorgangen 

• tunnel onder de Giessen 

• open tunnelbak bij Schelluinen 

• knooppunt Gorinchem (A15/A27) 

• 2 spoorbruggen (Merwedekanaal en Linge) 

 

Proces 

Zoals gezegd, de Betuweroute kent een lange en veelbesproken geschiedenis. Ik maak 

onderscheid in vijf periodes in de ontwikkeling en planning van de Betuweroute en Waardse 

deel (Waardse Alliantie) in het bijzonder, naast de aanlegperiode (2000-2007) en de huidige 

beheer- en onderhoudsfase (vanaf 2007) door exploitant Keyrail (aandeelhouders 

Havenbedrijf Rotterdam en ProRail) (www.kennis.betuweroute.nl). 

 

1998-2000 Aanbesteding en Alliantievorming 

• Publicatie aanbesteding DBM (ook wel DCM genoemd) contract Betuweroute percelen 

BR/BR1/02 en BR/BR/2/01 middels prestatiebestek, door (NS) Railinfrabeheer (voorloper 

van ProRail). 

• Vijf aanbiedingsontwerpen met prijsaanbiedingen. 

• Onderhandelingen en gunning aan HBSC (combinatie van de bouwbedrijven Heijmans, 

Boskalis, Strukton en CFE). 

• Omzetting DBM contract naar Alliantieovereenkomst tussen Railinfrabeheer (voorloper 

ProRail) en HBSC en Aannemingscontract tussen Railinfrabeheer en HBSC. Start 

Waardse Alliantie en ontwerp en bouw van dit deel van de Betuweroute (januari 2000).  

 

1994-1998 Tracébesluit en Heroverwegingen 

• Rapport Commissie Betuweroute (onafhankelijke commissie Hermans, in opdracht van 

het Kabinet). 

• Kabinetsstandpunt uit 1995 (het kabinet besluit door te gaan met de Betuweroute en de 

Tracéwet procedure weer op te starten). 

• Tracébesluit/MER Betuweroute (1996). 

• Brief acht hoogleraren tegen de aanleg van de Betuweroute in 1997/1998. 

• Bevestiging vigerende kabinetsstandpunt in 1998. 

 

1993-1994 Besluitvorming Tweede Kamer 

• Planologische Kernbeslissing (Kabinetsstandpunt). 

• Hoofdlijnen uit de inspraak Nota Betuweroute. 

• Rapport Stuurgroep van Engelshoven (studie in opdracht van het kabinet naar andere 

uitvoeringsmodaliteiten). 

• Onderzoeksrapport Twijnstra Gudde (in opdracht van de Tweede Kamer) ‘Toetsing 

kabinetsbesluit PKB Betuweroute’. 

• Advies Raad van Advies Ruimtelijke Ordening. 

• Instemming met Kabinetsstandpunt door Tweede en Eerste Kamer. 
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1990-1993 Richting Kabinetsbesluit 

• Ontwerp Planologische Kernbeslissing (Kabinetsvoornemen) en Projectnota/MER 

Betuweroute. 

• Startnotitie Betuweroute/Richtlijnen Milieueffect rapportage (MER). 

• Studie ‘Economische aantrekkelijkheid goederenvervoer per spoor’. 

• Studie ‘Macro-economische en maatschappelijke kosten-baten analyse Betuweroute’. 

 

1988-1990 Agendering 

• Toekomstplan goederenvervoer: Rail 21 Cargo. 

• Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel D. 

• Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra) (VINEX). 

 

In tegenstelling tot de case A2 Maastricht is er geen vervlechting tussen de ruimtelijke en 

infrastructurele procedure(s) en de aanbestedingsprocedure. Deze procedures zijn conform de 

conventionele beleidspraktijk serieel geschakeld. Eerst het Tracébesluit, waarbij plankeuzes al 

vrij gedetailleerd vastgelegd worden, inclusief functionaliteit, ligging en omvang van objecten 

(zie ook Projectplan Waardse Alliantie, 2000, p.3). Daarna volgt de inschakeling van 

marktpartijen via een aanbesteding.  

 

Door in combinatie met een ‘innovatieve’ aanbesteding (prestatiebestek in plaats van 

gedetailleerd bestek) over te schakelen naar een Alliantie is een constructie ontstaan met veel 

invloed vanuit de private partij(en), binnen de kaders van het Tracébesluit. In de evaluaties 

komt steevast de opvatting naar voren dat de Waardse Alliantie een publiek-private 

samenwerkingsconstructie is (PPS): “De Waardse Alliantie is een publiek-private 

projectalliantie en is in feite een bijzondere vorm van publiek-private samenwerking. In het 

geval van de Waardse Alliantie is net als bij overige PPS-constructies sprake van gedeelde 

risico’s, maar de financiering ligt in eerste instantie nog volledig bij de publieke partij. 

Uitsluitend wanneer het oorspronkelijke budget onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 

wordt overschreden, is de private partij verplicht tot financiële inbreng” (Korf, 2003, p.18). 

“Het trajectdeel Sliedrecht-Gorinchem is innovatief aanbesteed (DCM) en vervolgens als 

publiek-private samenwerking in de vorm van een alliantie, een gezamenlijke onderneming, 

uitgewerkt. Dit is PPS na contractering” (Andersson Elffers Felix, 2003, p.11). 

Deze PPS-vorm past in de definities en beschrijvingen die ik geef van PPS, in hoofdstuk 4. 

Zie met name passages over Allianties (als vorm van PPS) in dit hoofdstuk (4). 

 

De onderhoudsfase is een belangrijk onderdeel van een (‘pure’) PPS (zie hoofdstuk 4) 

vanwege de langdurige relatie tussen publieke en private partijen, met lifecycle afwegingen 

die een PPS (moet) kenmerken. In de Waardse Alliantie is het onderhoud echter uit de scope 

gehaald na de ontwerpfase. Railinfrabeheer zou het onderhoud van de Betuweroute als geheel 

gaan beschouwen. Echte lifecycle optimalisaties ontbreken dus. Wel is vanuit het 

onderhoudsbelang voortdurend gekeken naar de consequenties van ontwerpbeslissingen voor 

het onderhoud, om nadelige gevolgen voor de beheer- en onderhoudsfase te voorkomen.  

 

Het is duidelijk dat na het Tracébesluit Betuweroute in het Waardse deel, publieke en private 

partijen zich gezamenlijk georganiseerd hebben. Dit proces rond alliantievorming is hieronder 

nader beschreven, als kern van het planningproces voor het Betuweroutedeel 

Papendrecht/Sliedrecht-Gorinchem.  

 

Railinfrabeheer (ProRail) definieert een Alliantie zoals de Waardse Alliantie als ‘een 

samenwerkingsmodel dat ervan uitgaat dat samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer 



 191

winst oplevert voor beide partijen. Er is een gezamenlijk domein waarin samengewerkt wordt 

aan optimalisatie van het project als geheel en kosten en opbrengsten worden gedeeld’ (P3BI, 

2003, p.7). 

 

De Waardse Alliantie is in dit opzicht omgebouwd van een DCM-contract naar een alliantie. 

Dit zijn wezenlijk andere contract- en samenwerkingsvormen en omschakeling vergt een 

aantal stappen en aanpassingen. Die zijn in dit proces als volgt gezet. 

 

In eerste instantie is een innovatieve, niet-openbare aanbesteding opgestart, waarbij ontwerp, 

bouw en onderhoud gebundeld (DBM/DCM) op de markt zijn gezet voor dit deel van de 

Betuweroute. Railinfrabeheer (ProRail) maakt bij haar aanbestedingen gebruik van de 

onderhandelingsprocedure (zie ook paragraaf 5.4), ook in deze case. Deze procedure is 

gebaseerd op Europese Richtlijn 2004/17/EC die bestemd is voor speciale (nuts)sectoren. 

Railinfrabeheer (ProRail) voert hierbij één op één onderhandelingen met gegadigden na de 

aanbieding, over het aanbod. In onderhavige case is met vijf partijen die geselecteerd zijn na 

de prekwalificatie de aanbesteding doorlopen. Basis voor de aanbesteding was een 

prestatiebestek met uitgangspunten voor aanbiedingsontwerp, bouw en onderhoud. Deze 

uitgangspunten waren neergelegd in een ruimtelijk functioneel ontwerp, prestatie-eisen, 

specificaties en randvoorwaarden. De vijf partijen, die geïnformeerd waren over het feit dat 

Railinfrabeheer dacht aan Alliantievorming, hebben aanbiedingsontwerpen ingediend met 

bijbehorende prijzen. Na onderhandeling heeft gunning plaatsgevonden aan de combinatie 

HBSC. Deze gunning was voornamelijk gebaseerd op de laagste prijs (Andersson Elffers 

Felix, 2003, p.4). 

 

In een dergelijke situatie kunnen zich diverse problemen voordoen (zie ook de theorie over 

Allianties als PPS-vorm in hoofdstuk 4). Deze problemen komen voort uit het zogenaamde 

‘buyer/supplier conflict’: een opdrachtgever heeft als doel hoge kwaliteit tegen een zo laag 

mogelijke prijs. Dit weet hij vaak af te dwingen in de aanbesteding/fase tot en met 

contractering. Een opdrachtnemer heeft juist het tegenovergestelde doel: minimale kwaliteit 

(laagste kosten) tegen een zo hoog mogelijke prijs. In de fase na contractering verwerft deze 

opdrachtnemer meer macht en zal hij waar mogelijk prijsverhogingen proberen te verkrijgen 

of concessies willen doen aan de kwaliteit. Deze effecten van tegengestelde belangen kunnen 

worden versterkt door informatieasymmetrie, waarbij de opdrachtgever een 

informatieachterstand heeft ten opzichte van de opdrachtnemer. Gevolg is dat het contract 

belangrijk wordt om opdrachtnemer optimaal te motiveren in het belang van de opdrachtgever 

te (laten) handelen (Korf, 2003, p.13-14). Hoewel bovenstaande problemen niet meer ontstaan 

op het gebied van ontwerpaanpassingen (behoort bij DCM contracten tot de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer) is er bij zowel opdrachtnemer en opdrachtgever 

de neiging vast te houden aan het contract. Vanuit de opdrachtgever om geen ruimte te laten 

ontstaan voor de opdrachtnemer met hogere prijzen of lagere kwaliteit te komen. De 

opdrachtnemer wil aan het contract vasthouden omdat hij het alleenrecht bezit op 

optimalisaties binnen het contract die hij niet met de opdrachtgever hoeft te delen. Door deze 

verstarring en fixatie op het contract is er nauwelijks ruimte in te spelen op veranderende 

omstandigheden.  

 

Juist deze veranderende omstandigheden waren voor Railinfrabeheer aanleiding te zoeken in 

de richting van een Alliantie: 

• Conditionerende werkzaamheden door Railinfrabeheer (grondverwerving, vergunningen, 

verleggen kabels en leidingen) konden niet worden afgerond voor de start van de 
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uitvoering, omdat deze werkzaamheden deels afhankelijk waren van het ontwerp van 

HBSC. 

• Door weerstand tegen de Betuweroute liep de grondverwerving achter op de planning. 

 

Railinfrabeheer had dan ook als doel met een alliantie ontwerp en uitvoering beter te kunnen 

aanpassen aan de (veranderende) projectomstandigheden en risico’s beter te beheersen. Ook 

dacht zij dat 10% aan besparingen mogelijk waren door optimalisaties in het 

aanbiedingsontwerp, verbeterde risicobeheersing en efficiëntere organisatie. HBSC zag als 

doel met een alliantie het verder beperken van de door haar als hoog ingeschatte 

ontwerprisico’s en de daaraan gerelateerde financiële projectresultaten. Zij was onzeker over 

de geschiktheid van het aanbiedingsontwerp (Korf, 2003, p.23). 

 

Dit legde de basis voor de ‘Waardse Alliantie’, begin 2000. Met de Alliantie wilde de 

betrokken publieke en private partijen een flexibele projectsturing bereiken omdat er 

ingespeeld diende te worden op invloeden vanuit de omgeving en omdat men goed wilde 

communiceren met de omgeving. Er was sprake van een dynamische, soms onvoorspelbare en 

invloedrijke projectomgeving. 

 

Deze Alliantie kreeg als doelstelling mee: 

“In de alliantie zullen partijen nauw met elkaar samenwerken, teneinde het projectresultaat 

zodanig te optimaliseren, dat met de voorbereiding en uitvoering van het werk gemoeide 

maatschappelijke, financiële en technische belangen optimaal worden bediend” 

(Alliantieovereenkomst, artikel 5, lid 1). 

 

Om de doelstelling te bereiken is een groot deel van de taken, verantwoordelijkheden en 

risico’s die in een DBM constructie bij één van de partijen zou liggen naar de Alliantie 

verschoven. Conform de theorie over allianties in hoofdstuk 4 worden risico’s (en kansen) 

gedeeld tussen de partijen, in plaats van verdeeld. Inclusief de bijbehorende budgetten die in 

het Alliantiefonds werden gestopt. In de Waardse Alliantie en (dus) Alliantiefonds 

participeerden Railinfrabeheer en HBSC met ieder 50%. Delen van de aanbieding van HBSC 

zoals risico-opslag, organisatiekosten e.d. en delen van de eigen voorbereidings- en 

risicobudgetten van Railinfrabeheer (engineering en apparaattoeslag, EAT) werden in dit 

Alliantiefonds gestopt. Uiteindelijke besparingen of overschrijdingen van dit Alliantiefonds 

kwamen na afronding van het project voor 50% ten goede c.q. ten laste van iedere partij. 

 

De werking van het Alliantiefonds is in figuur 25 weergegeven. 
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Figuur 25 Werking Alliantiefonds Waardse Alliantie (bron: Betuweroute kennis, No guts, no 

story, 2005, p.23) 

 

 

De prikkel om te (blijven) optimaliseren en ontwerp- en uitvoeringswijzen aan te passen is 

voornamelijk gelegen in het mechanisme dat de hieruit voortvloeiende besparingen (en 

risicoreducties) direct voor 50% toevloeien aan de beide partijen in de Alliantie. Het creëren 

van deze toegevoegde waarden is hierdoor, ondanks het feit dat het voor de uitvoerende 

aannemer HBSC minderwerk oplevert, profijtelijker voor beide partijen dan in de ‘klassieke 

situatie’. Voor HSBC als Alliantiepartner levert het 50% van de besparing op terwijl ze als 

uitvoerend aannemer ‘slechts’ de winst- en risico-opslagen van deze besparing (minderwerk) 

(een veel lager percentage dan de 50%) hiervoor inlevert. Voor Railinfrabeheer/PoBr ontstaat 

als het ware een lagere aanbiedingsprijs die ze in een ‘klassieke situatie’ (vanwege het 

‘buyer/supplier conflict’) nooit zou kunnen incasseren. Het Alliantiefonds en de prijs/budget 

van het Uitvoeringscontract (Aannemingsovereenkomst) zijn communicerende vaten. 

 

De Waardse Alliantie kreeg de vorm van een afzonderlijke organisatie met eigen logo’s, 

huisvesting en (vanuit HBSC, Railinfrabeheer en externe ingenieursbureaus gedetacheerde) 

‘eigen’ medewerkers. 

 

De Waardse Alliantie kreeg de volgende taken, verantwoordelijkheden en risico’s, vastgelegd 

in een Alliantieovereenkomst: 

• Het uitwerken van het aanbiedingsontwerp.  
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• Beheersing van de aspecten tijd, geld en kwaliteit (o.a. door toezicht en controle op de 

uitvoerende aannemer, zie hierna). 

• Doorvoeren van optimalisaties (betere en goedkopere alternatieven gelet op geld en tijd) 

bij het uitwerken van het aanbiedingsontwerp. 

• Inspelen en oplossen van onvoorziene omstandigheden en externe invloeden bij het 

uitwerken van het aanbiedingsontwerp. 

• Treffen van maatregelen als vertraging dreigt of optreedt (gelimiteerd tot 3 maanden/110 

dagen). 

• Communicatie met de omgeving en het aanvragen van alle vergunningen. 

• Het beheren en bewaken van het Alliantiefonds. 

 

Met de haar toegekende taken, verantwoordelijkheden, risico’s en budgetten was een 

kostenbesparing van ca. 10% van het oorspronkelijke DBM budget mogelijk (ca. 49 miljoen 

gulden). De Waardse Alliantie schatte in dat dit als volgt te bereiken zou zijn: 

• Risicobeheersing: 3% 

• Optimalisaties: 5% 

• Organisatiekosten: 2% 

 

Het doel bij de start van de Alliantie is uiteindelijk op 30 miljoen gulden besparing bepaald. 

 

De Waardse Alliantie is vooral een ontwerpalliantie. Enkele risico’s en 

verantwoordelijkheden (en budgetten) blijven bij enerzijds Railinfrabeheer en anderzijds 

HBSC. Railinfrabeheer draagt zorg voor de scope van het gehele project/prestatiebestek, de 

kosten voor de bodemsaneringen, onredelijke eisen van derden, vertragingen vanaf drie 

maanden/honderd dagen. HBSC blijft als uitvoerend aannemer verantwoordelijk voor de pure 

uitvoeringsrisico’s, werkvoorbereiding op detailniveau, behalen van productienormen uit de 

aanbieding en inkooprisico’s. Vandaar dat naast een Alliantieovereenkomst met HBSC ook 

een op de uitvoering van het project gerichte Aannemingsovereenkomst, inclusief 

aanneemsom (budget) werd afgesloten door Railinfrabeheer. HBSC als uitvoerend aannemer 

is georganiseerd als een VOF.  

 

 (NS-) Railinfrabeheer werkte met haar taakorganisatie Managementgroep Betuweroute 

samen met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat 

in de Projectorganisatie Betuweroute (PoBr) (Projectplan Waardse Alliantie, 2000, p.12). De 

PoBr werd operationeel door Railinfrabeheer ingevuld. 

 

Feitelijk ontstaan zo drie partijen met eigen verantwoordelijkheden en budgetten. Dit is hierna 

schematisch weergegeven: 
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 Figuur 26 Drie partijen met eigen verantwoordelijkheden en budgetten (Korf, 2003, p.26) 

 

 

Actoren 

Ook in de case Waardse Alliantie spelen vele actoren een rol. Ik onderscheid de volgende 

groepen actoren: 

• PoBr met daarbinnen de actoren Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat. 

• HBSC met daarbinnen weer Heijmans, Boskalis, Strukton en CFE. 

• De Alliantie bestaande uit PoBr en HBSC met de gedetacheerde medewerkers uit de zes 

betrokken organisaties en ingehuurde adviseurs en ingenieursbureaus. De 

Alliantieorganisatie fluctueerde qua omvang tussen pakweg 20 en 80 medewerkers, 

afhankelijk van de projectfase. Binnen de Alliantie fungeert een Bestuur bestaande uit vier 

bestuurders/directeuren van de twee participerende entiteiten. De Alliantie werd geleid 

door een Alliantie Management Team bestaande uit een Alliantiemanager, Hoofd 

Bedrijfsbureau, Ontwerpmanager en Omgevingsmanager. Hieronder functioneerden de 

teams Bedrijfsbureau, Ontwerp etc. Zowel het Bestuur van de Alliantie als het Alliantie 

Management Team besluiten op basis van unanimiteit. Indien in het Bestuur geen 

consensus wordt bereikt wordt een (niet-bindend) advies gevraagd aan de Raad van 

Deskundigen.  

• De omgeving: zes gemeenten, vergunningverlenende organisaties als het 

Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat Zuid Holland, eigenaren van kabels en leidingen, 

omwonenden, lokale bedrijven, hulpdiensten etc. 
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Figuur 27 Structuur Waardse Alliantie (bron: Korf, 2003) 

 

 

De uitkomsten en resultaten: plannen maken, bewaken en ontwerpen tijdens de uitvoering 

In de Waardse Alliantie is van belang dat de Alliantie (naast de algemene doelstelling en de 

werking van het Alliantiefonds) zelf vijf Kritische Succes Factoren (KSF) definieerde en 

vaststelde en waarop zij ook op stuurde via frequente maandelijkse metingen, 

managementrapportages en corrigerende acties. De Raad van Bestuur van de Waardse 

Alliantie bepaalde deze KSF-en in november 2000. De KSF-en geven weer waar de Alliantie 

haar verantwoordelijkheden zag. De KSF-en zijn gedetailleerd ingericht, het voert hier te ver 

deze details te noemen. Op hoofdlijnen hielden deze KSF-en het volgende in: 

 

• KSF Alliantiefonds: positief saldo van 30 miljoen gulden ten opzichte van het initiële 

budget 

Het Alliantiefondssaldo werd bepaald door de totalen van de risicopot, de optimalisatie en de 

organisatiekosten op te tellen. 

 

• KSF Planning: het halen van de mijlpaal (deadline) door de uitvoerend aannemer uiterlijk 

12 november 2003. 

 

• KSF Omgeving 

Deze KSF bestond uit drie onderdelen:  

• aanhoudende klachten uit de betrokken gemeenten (meer/minder dan 2 soortgelijke 

klachten per gemeente per maand); 

• afhandelen schademeldingen binnen zes maanden; 

• samenwerking met bevoegde gezag (gemeenten, provincie, Zuiveringsschap, RWS) 

uitgedrukt in een rapportcijfer elk kwartaal, waarbij het doel was een 7 of meer te 

scoren. 

 

• KSF Kwaliteitsbeheersing 

Deze KSF bestond uit vier onderdelen: 

• ISO certificering Uitvoerend Aannemer; 

• opvolging tekortkomingen middels acties (uit audits); 

• meer/minder dan vier keer meldingen van dezelfde afwijking(en); 

• afhandeling van afwijkingen bij deelopleveringen. 
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• KSF Veiligheid 

Het voorkomen van arbeidsongevallen en incidenten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 

volgende parameters: Lethal Incident (LI; aantal doden als direct gevolg van het werk), 

Incident Frequency (IF; een maat voor verzuimongevallen), Incident Rate (IR; het aantal 

incidenten met meer dan 10.000 gulden schade en/of aantasting openbare veiligheid). 

 

Vanaf de invoering van deze Kritische Succes Factoren hebben de afzonderlijke scores bijna 

altijd op 100% (‘voldoen aan de doelstelling’) gestaan (Korf, 2003, p.28; Andersson Elffers 

Felix, 2003, p 18-20). Het uiteindelijke resultaat is hieronder weergegeven. 

 

 

 
 

Figuur 28 Resultaten KSF Waardse Alliantie (bron: Betuweroute kennis/Projectorganisatie 

Betuweroute, 2005, p.34) 

 

 

De genoemde evaluatierapporten spreken van een effectieve en efficiënte Waardse Alliantie. 

 

Deze effectieve en efficiënte sturing kwam (wellicht paradoxaal gesproken) tot stand door het 

ontbreken van fixatie op een vast plan/ontwerp (van de ruimtelijke en technische te bereiken 

situatie). 

 

Het ‘plan’ was zo opgebouwd dat de overheid (Railinfrabeheer/PoBr) de kaders (prestatie-

eisen en scope in het bestek) bewaakte met als referentie het Aanbiedingsontwerp. De 

Alliantie stuurde het project op een dynamische wijze (Korf, 2003, p.31), het 

aanbiedingsontwerp was de referentie maar de opgave was feitelijk zoveel mogelijk 

optimalisaties, risicobeheersing en (in het verlengde hiervan) aanpassingen aan onzekerheden 

uit de omgeving te bereiken, met behulp van het kompas van de KPI’s. HBSC als uitvoerend 

aannemer had verder een puur uitvoerende taak, voerde technisch uit wat de Alliantie 

uiteindelijk opdroeg. 

 

De Waardse Alliantie heeft zo’n zestig optimalisaties (verbeteringen) doorgevoerd. Deze 

optimalisaties zijn in 20% van de gevallen bereikt door prestatie-eisen van Railinfrabeheer ter 

discussie te stellen, waarbij de functionaliteit aantoonbaar gehandhaafd kon blijven. 80% van 

de optimalisaties is binnen de prestatie-eisen gerealiseerd, voornamelijk door volumereductie 

van toegepaste materialen. De optimalisaties leverden 8,5% op (doel was 5%, zie hiervoor).  

Voor risicobeheersing is 7,5% van de totale oorspronkelijke aanbieding gereserveerd bij de 

Alliantie. Er is zo’n 6% uitgegeven om risico’s te beheersen, zo’n 1,5% besparing (doel was 
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3%). De organisatiekosten (11% gebudgetteerd) vielen 1% lager uit (10%) (Korf, 2003, p.29, 

30).  

 

Een voorbeeld van dynamische projectsturing in het plan, vanwege veranderende 

omstandigheden, is dat als gevolg van de vertraging in grondverwerving (conditionering van 

het project) de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd moest worden. De volgorde van het 

ophogen van het baanlichaam moest geheel anders. Deze aanpassingen vielen door de opzet 

van de Alliantie binnen het gezamenlijke risicodomein, waar in een strikte opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie de oorzaak bij de opdrachtgever zou liggen (conditionering) en het 

gevolg en de aanpassing bij de opdrachtnemer (uitvoeringsplanning). Korf (2003, p.31) heeft 

na onderzoek kunnen concluderen dat deze flexibiliteit niet gelukt zou zijn in de klassieke 

opdrachtgever-opdrachtnemer relatie.  

 

Een ander voorbeeld betreft de aanpassing van het ontwerp van Knooppunt Gorinchem 

(onderdeel van het plan). De Projectorganisatie Betuweroute had ten tijde van de aanbesteding 

een ontwerp voorgelegd aan de Centrale Welstandscommissie (een speciaal voor de 

Betuweroute opgezette welstandscommissie die de lokale welstandscommissies adviseerde; 

praktijk was dat haar adviezen werden overgenomen door de lokale commissie en het lokale 

bestuur, Burgemeester en Wethouders). Dit ontwerp voorzag in een tunnelbak afgedekt door 

betonnen platen ter plaatse van de kruisingen met wegen. Ook waren twee hoge zandterpen 

voorzien, ten behoeve van de markering van de spoorlijn. De Centrale Welstandscommissie 

wees dit ontwerp echter af. De gemeente Gorinchem, tegenstander van de Betuweroute, zou 

dit advies zeker overnemen. De Projectorganisatie bedacht een nieuw ontwerp, zonder de 

gronddepots en met een toename van de afdekking met daarin ovale gaten (Mieris, 2001, 

p.80-81).  

 

Na de start van de Alliantie bleek echter dat de brandweer van Gorinchem niet akkoord zou 

gaan met dit plan. Het zou te brandgevaarlijk zijn, waarbij de ovale gaten een 

schoorsteenwerking bij brand zouden veroorzaken. Een patstelling ontstond: “Er moest een 

nieuwe besluitvormingsronde doorlopen worden waarbij betrokken actoren weer kansen en 

bedreigingen zagen. De gemeente Gorinchem zag weer kansen voor een tunnel, 

Rijkswaterstaat hield stevig vast aan de vastgestelde ligging, terwijl NS RIB geen 

tunnelconstructie wilde vanwege de hoge kosten” (Mieris, 2001, p.81). 

 

Door de hierboven geschetste organisatie en opzet van de Waardse Alliantie ontstond overleg 

binnen deze alliantie over een nieuwe oplossing. Nu werd de nadruk gelegd op een zo open 

mogelijke constructie met drie losse viaducten voor de kruisende hoofd- en 

verbindingswegen. Deze oplossing was veilig, niet te duur, leverde een markant 

herkenningspunt op en voldeed tevens aan de eisen van Rijkswaterstaat. 

 

 

7.2 Verkenning en analyse van de case vanuit een complexiteitstheoretisch kader  

 

Complexiteitstheorie levert praktische resultaten voor ruimtelijke planning 

Ook in deze case maak ik duidelijk dat een complexiteitstheoretische analyse mogelijk is en 

bovendien inzichten oplevert voor het begrijpen van de concrete ruimtelijke planningpraktijk. 

In de analyse maak ik wederom gebruik van het in de inleiding op hoofdstuk 6 toegelichte 

analysekader. 

 

Uit de analyse van de Waardse Alliantie die ik in deze paragraaf presenteer blijkt dat: 
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• in eerste instantie een ‘arm’ inhoudelijk plan ontstaat door een (meta)planning in de eerste 

fase van het planningproces die variëteit en interactie als het ware blokkeert. Ook is er 

sprake van een eendimensionale aanpak wat betreft selectie (laagste prijs); 

• dit ‘arme’ inhoudelijke plan bij de eerste confrontatie met de sociaal-ruimtelijke praktijk 

geen waarde toevoegt, deze praktijk niet kan voeden en begeleiden/sturen; 

• de organisatie van de detaillering- en uitvoeringsfasen, met selectiecriteria (KSF-en), 

prikkels voor gemeenschappelijke exploratie en procesafspraken, zorg draagt voor een 

‘levend systeem’. Het systeem wordt zo in staat gesteld zichzelf te organiseren en zich in 

een gewenste richting te sturen; 

• het systeem adaptief en veerkrachtig is: de kern van het plan (het doel) blijft overeind 

terwijl de verschijningsvorm en organisatie, ‘de schil’, flexibel is en zich aanpast;  

• het introduceren van een derde, nieuwe partij (de Alliantie), die zichzelf organiseert rond 

haar taak (het optimaliseren op basis van een aantal selectiecriteria) deze adaptiviteit en 

veerkrachtigheid bevordert. Het is een emergente kruising van twee organisaties met een 

eigen identiteit. Er is tevens sprake van efficiëntere informatiestromen; 

• de organisatie van deze case competitie in de eerste fase(n) koppelt aan coöperatie in de 

daaropvolgende fase(n); 

• in structuur en cultuur van de Waardse Alliantie vertrouwen en samenwerking ontstaat; 

samen optrekken levert resultaten op in de vorm van optimalisaties en aanpassingen; 

• een duidelijk onderscheid aangebracht is in de rollen: selectie, initiatief en aanpassing. 

Ook de wisselwerking hiertussen is onderdeel van de gekozen systeemarchitectuur. 

 

De analyse in deze paragraaf heb ik gebaseerd op de beschrijving, interviews en 

bronnenonderzoek van de case in de voorgaande paragraaf. 

 

Bovengenoemde kernpunten van mijn analyse van de Waardse Alliantie komen voort uit de 

volledige analyse die ik hierna weergeef. 

 

De Waardse Alliantie als complex adaptief systeem 

Ook de case Waardse Alliantie is te beschouwen als een ‘complex adaptief systeem’ als ik, 

net als in de eerste case, de definitie van Johnson (2009, p.13-15) hanteer: 

• De onderscheiden groepen actoren tellen op tot vele tientallen actoren, met bijbehorende 

interactie. 

• Feedback is duidelijk aanwezig en waarneembaar. 

• Er is sprake van een open systeem, er is geen afscheiding van de omgeving van het 

actorennetwerk/systeem, het kan door deze omgeving beïnvloed worden. 

• De diverse actoren zijn in potentie in staat hun strategieën aan te passen (en dat doen ze 

ook). 

 

Analyse van ‘Variatie’  

 

1. Arrange organizational routines to generate a good balance between exploration and 

exploitation 

 
Axelrod en Cohen stellen dat een balans nodig is tussen exploratie en exploitatie. Het systeem moet niet 

voortdurend ‘aan de kook zijn’ en variant op variant stapelen, maar ook niet te snel convergeren naar een 

dichtgespijkerde keuze. Het systeem zit op de rand van orde en chaos. 
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Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
In de case Waardse Alliantie valt op dat er in de eerste fase een relatief snelle sturing richting 

exploitatie plaatsvindt. In een paar maanden tijd, zonder al te veel verkenning en interactie en 

met name gericht op prijs. De vraag is dan ook of het plan dat in eerste instantie hieruit rolt de 

flexibiliteit en robuustheid heeft die mogelijk en nodig is om schokken, veranderingen in de 

tijd op te vangen, voldoende ‘adaptief’ is. 

 

Enkele belangrijke barrières voor exploratie zijn in deze case niet overwonnen door de 

(impliciet of expliciet) gekozen organisatie, in de eerste fase van het project (planvorming tot 

en met aanbesteding): 

• De aanbestedingsfase vond plaats na afronding van het Tracébesluit voor de Betuweroute. 

Zeker de Betuweroute is een relatief intern en technisch-rationeel planning- en 

ontwerpproces geweest binnen de publieke partijen, ondanks het feit dat het in de loop van 

de tijd door alle perikelen noodgedwongen een meer open karakter heeft gekregen (zie 

ook paragraaf 2.2; van der Heijden, 1996, p.23). Het Tracébesluit snoert de ruimte voor 

exploratie vervolgens in de case Waardse Alliantie in, het legt infrastructuur en positie 

van objecten, maten vrij strikt vast in kaarten en bepalingen. De oplossingsruimte en de 

generatie van en diversiteit aan varianten wordt beperkt. 

• De wijze van aanbesteden laat op zich in deze case meer ruimte voor de opdrachtnemers 

dan een strikt traditionele aanbesteding waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor 

een gedetailleerd ontwerp en bestek en feitelijk de uitvoeringswijze aanbesteed wordt. 

Door Railinfrabeheer is een functionele vraag aan de markt gesteld, dit is positief voor het 

benutten van exploratie en het genereren van een diversiteit aan oplossingen in ontwerp en 

uitvoering. Echter, dit wordt niet verder gestimuleerd, zelfs belemmerd door de fixatie op 

één gunningcriterium (prijs) en het ontbreken van dialoog en ‘challenge’ in de procedure, 

in de fase van ontwerpen vooraf aan de bieding. Hierdoor wordt de diversiteit aan 

oplossingen bij voorbaat beperkt. 

 

In de tweede fase, de fase van Alliantievorming en vervolgens het verder ontwerpen en 

uitvoeren wordt fixatie op exploitatie van de gekozen detailoplossing echter voorkomen door 

ruime exploratiemogelijkheden te bieden. De snelle ‘bevriezing’ die leek te ontstaan kan zo 

gecompenseerd worden door de daadwerkelijke keuzes toch open te laten. Dit, het ‘systeem 

op een ander pad brengen’, is gedaan door een ‘nieuwe actor’ in het netwerk te introduceren 

(de Alliantie) die van de bestaande actoren de vrijheid krijgt nieuwe voorstellen te verkennen 

en te ontdekken ten behoeve van optimalisaties, risicobeheersing en organisatie (zie vorige 

paragraaf) (zie ook Johnson, 2009, p.92). De groep kwam met vele eigen optimalisaties en 

verbetervoorstellen op basis van de condities en prikkels die voor deze Alliantie ontworpen 

waren. Er is sprake van een indirecte sturingsstrategie (een sturingsfilosofie afgeleid van de 

complexiteitstheorie, zie ook hoofdstuk 3). Hierdoor kon, ik refereer aan de voorbeelden van 

de vorige paragraaf, het plan aan de gewijzigde situatie aangepast worden (adaptitiviteit) 

zonder dat de kern (het doel) van het plan aangetast werd; sterker nog: juist wel weer haalbaar 

werd (robuustheid). 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Door de organisatie van de planvorming en ontwerpfase is een plan ontstaan dat slechts 

weinig verkenning van diverse aspecten, ideeën en belangen van de omgevingspartijen en 

andere alternatieve oplossingen in zich draagt. Al vrij snel is een bepaalde richting opgeslagen 

die vooral op uitvoeringslogistiek en kosten is gebaseerd, en wellicht daarom bij de 

confrontatie aan de start van verder ontwerpen en uitvoeren in de volgende fase nauwelijks 
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antwoord had op omgevings- en andere factoren (wensen en belangen van lokale 

stakeholders, de status van de grondaankopen). 

 

Het naar mijn mening en ook uit de casebeschrijving blijkende weinig adaptieve, 

oorspronkelijke plan, met ontbrekende robuustheid, bleek wel veerkrachtig en adaptief te 

worden door de vorming van een Alliantie als derde partij die flexibel kon en mocht omgaan 

met het plan. Fixatie op het plan werd voorkomen en door exploratie mogelijk te maken 

rondom meer dan één criterium (de KSF-en) kon men het ‘dunne plan’ als het ware 

compenseren en herstellen. Hierdoor ontstond ook alsnog een adaptief proces dat aantoonbaar 

koers hield door in te spelen op te wijzigingen, zich manifesterende onzekerheden en risico’s. 

Hoewel er niet geïnvesteerd was in de eerste fase in belangrijke actoren, geen ‘sociale 

capaciteit’ en goodwill was opgebouwd, is de aanpak in de daaropvolgende fase wel 

voldoende gebleken om deze actoren te kunnen benaderen en betrekken. Met hun doelen, 

kennis en ervaring waren ze in staat zelf goede aanpassingen in het plan aan te brengen 

waardoor doel en scope binnen de gewenste tijd, budget en kwaliteit tot stand kwamen. 

 

2. Link processes that generate extreme variation to processes that select with few mistakes in 

the attribution of credit 

 
Axelrod en Cohen (2000, p.54-56) geven als voorbeeld het Linux computerbesturingssysteem, waarbij een grote 

groep gebruikers het product doorontwikkelt via internet. Zij analyseren dat door deze opzet (vrij toegankelijk, 

gebruik van internet) een enorme hoeveelheid verbetervoorstellen binnenkomen en grote variëteit oplevert. De 

selectie (‘attribution of credit’) gebeurt echter, net als in biologische systemen waar reproductie voorbehouden 

is aan ‘gespecialiseerde’ cellen, door een beperkt aantal centrale actoren. “In both cases, limiting 

“reproduction” to a tiny fraction of all agents reduces the chaotic inconsistency that would follow if all variants 

had equal opportunity to shape the future”. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
Hiervoor werd al duidelijk dat er in de ontwerpfase geen sprake is van een proces gericht op 

het genereren van veel variatie in mogelijkheden en oplossingen. De selectie werd wel op een 

georganiseerde wijze uitgevoerd, intern, door de publieke partij, Railinfrabeheer. Er werd 

voornamelijk op prijs geselecteerd. Deze selectie representeert niet de doelen die 

Railinfrabeheer wilde bereiken in het project. 

 

In de vervolgfase is het project wel sterk ingezet op sturing op de doelen van het project. Zo 

zijn door de volgende vijf factoren alsnog een grote dynamiek rond en diversiteit aan vele 

verbetervoorstellen, risicobeperkingen en optimalisaties tot stand gekomen, geselecteerd en 

toegepast: 

• het benoemen van vijf KSF-en als selectiecriteria, gericht op alle belangrijke prestaties die 

geleverd moeten worden; 

• in combinatie met en gekoppeld aan de vrijheid af te wijken van het 

(aanbiedings)ontwerp; 

• het inrichten van een organisatie die de duidelijke opdracht kreeg met deze optimalisaties 

en verbetervoorstellen te komen, gericht op de vijf KSF-en (Alliantie); 

• groepen (centrale actoren) die de selectie van deze voorstellen als bevoegdheid hadden 

binnen de scope van de opdrachtgever: het Alliantie Management Team en voor 

voorstellen met meer impact op met name tijd en budget, het Bestuur van de Alliantie; 

• bewaking van de grenzen van de gevraagde prestatie en scope, evenals 

selectiebeslissingen hierover door Railinfrabeheer. 
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Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Gelet op de problematiek waar men voor stond was een eenzijdige focus op de prijs 

onvoldoende om de juiste robuuste beslissingen te nemen die de minste kans op fouten geven. 

Vele mogelijke alternatieven werden hierdoor bij voorbaat de pas afgesneden. De ontwerpen 

en plannen die de aanbieders opstelden waren dus vooral gericht op een lage prijs, niet op 

omgeving, planning, grondverwerving etc. Dat blijkt duidelijk uit de beschrijving van deze 

case in de vorige paragraaf. Ten tijde van de confrontatie van dit plan met ‘de werkelijkheid 

buiten’ bleek het plan inhoudelijk niet te kunnen inspelen op noodzakelijke veranderingen en 

impulsen vanuit de omgeving. 

 

Dit inhoudelijke plan was echter niet 100% in beton gegoten in het contract. Er is sprake van 

een procescontract. In de vervolgfase is met de hierboven beschreven opzet wel continu 

ingespeeld op de veranderingen uit de omgeving evenals interne inzichten, getuige de 

tientallen gehonoreerde voorstellen en de koers die men hield op de KSF-en.  

 

Analyse van ‘Interactie’ 

 

3. Build networks of reciprocal interaction that foster trust and cooperation 

 
Een complex (adaptief) systeem als de Waardse Alliantie staat of valt met ‘interactie’. 

Axelrod en Cohen stellen dan ook dat interactie een systeem ‘levend maakt’ (Axelrod en Cohen, 2000, p.63). 

Interactiepatronen sturen gedrag en uitkomsten van een complex adaptief systeem, de structuur en sturing van 

de interactiepatronen is dus van belang. Interactie gebaseerd op wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking 

levert minder opportunisme, meer efficiëntie en meer (economisch) resultaat op (Axelrod en Cohen, 2000, p.67). 

Lange termijn relaties ondersteunen dit. Ook de combinatie van de schijnbare tegenstelling ‘competitie – 

coöperatie’ is een belangrijk kenmerk van complexe systemen (Axelrod en Cohen, 2000, p.66).  

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
De planvorming en het ontwerp zijn in de eerste fase is met beperkte interactie tussen de 

diverse actoren tot stand gekomen, zie ook de casebeschrijving in de vorige paragraaf.  

Er is nauwelijks gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen. De concurrentie tussen de 

aanbieders/consortia bleef beperkt tot de prijs.  

 

De Alliantie begon dus met een achterstand op dit gebied aan het karwei. De Waardse 

Alliantie is uiteindelijk wel een schoolvoorbeeld in Nederland geworden van het opbouwen 

van samenwerking en vertrouwen. In de ‘uitvoeringsfase’ is dus een grote stap gemaakt.  

De Alliantievorming heeft daar alles mee te maken: “De alliantiemedewerkers (van zowel 

Railinfrabeheer als van HBSC) werken vanuit het gezamenlijke projectbelang. De daarvoor 

benodigde cultuurverandering is gerealiseerd. Transparantie en vertrouwen zijn daarin 

bepalend. Het traditionele denken in ‘wij-en-zij’ is in de alliantieorganisatie verdwenen. Niet 

alleen geeft dat voordelen voor het project, maar ook ‘lol in het werk’. De soms verzuurde 

onderlinge verhoudingen met een hoog ontvlambaar karakter bij veel andere gww-werken 

staan daarmee in schril contrast” (Andersson Elffers Felix, 2003, p.23). Niet alleen de 

structuur (een aparte entiteit) zorgde voor het vertrouwen en samenwerking. Ook het 

management stuurde op de selectie van medewerkers die samenwerking kunnen aangaan. In 

de Waardse Alliantie zijn voorbeelden dat medewerkers die een dergelijke houding niet in 

zich hadden uit het project zijn gehaald. 
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De gekozen structuur (Alliantie met een projectbelang) en managementstijl heeft de cultuur 

duidelijk in de gewenste richting (samenwerking, vertrouwen in elkaar) gestuurd. Door de 

ingebouwde prikkel in het contract hebben beide alliantiepartners een basis meegekregen en 

hebben ze elkaar gevonden en kon het vertrouwen groeien. Lid van de Raad van Bestuur van 

de Waardse Alliantie Buck (Railinfrabeheer): ”We hebben er veel energie in gestoken om van 

alle mensen samen een team te maken” (Betuweroute kennis/Projectorganisatie Betuweroute, 

2005, p.26). 

 

De Waardse Alliantie is een voorbeeld van een emergente kruising van twee organisaties. Het 

creëerde een eigen identiteit en werd eigen vleugels gegund.  

 

Ook is door de Alliantiestructuur en –cultuur een open informatie-uitwisseling tot stand 

gekomen waardoor informatieasymmetrie voorkomen werd. Dit werkt bovendien weer 

versterkend op het gebied van vertrouwen en samenwerking. 

 

Wat betreft de combinatie competitie – coöperatie stelt Andersson Elffers Felix ten aanzien 

van de Waardse Alliantie (2003, p.26): “Een alliantiecontract ‘combineert’ concurrentie in de 

precontractuele fase met samenwerking in de contractuele fase”. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Door het vertrouwen, de samenwerkingsbereidheid en de eigen identiteit is de organisatie in 

staat geweest de inhoud van de optimalisaties voorop te stellen. Door deze inhoudelijke 

samenwerking die resulteerde in optimalisaties was de Waardse Alliantie in staat de doelen 

(KPI’s) te bereiken. “Transparantie vormde de basis van het onderling vertrouwen dat nodig 

was voor het optimaliseren van het integrale projectresultaat: goedkoper, sneller en beter” 

(Andersson Elffers Felix, 2003, p.23). In een van de evaluaties valt te lezen dat de deelnemers 

elkaar best wat vaker “de tent hadden mogen uitvechten” (Betuweroute kennis/ 

Projectorganisatie Betuweroute, 2005, p.26). Lid van de Raad van Bestuur Groot (HBSC): 

“Wellicht is het een opmerking van een medewerker op de werkvloer. Die verbaasde zich er 

misschien over dat er zo oplossingsgericht werd gewerkt, terwijl men gewend is om het ten 

principale niet met elkaar eens te zijn” (Betuweroute kennis/Projectorganisatie Betuweroute, 

2005, p.27). 

 

Anderson Elffers Felix (2003, p.26) stelt dat de gekozen combinatie van concurrentie en 

samenwerking de volgende resultaten opleverde: 

• er komt een scherpe contractprijs tot stand; 

• opdrachtgever en –nemer hebben een gezamenlijk belang in de uitvoering, dat bovendien 

financieel gepremieerd wordt; 

• opdrachtnemers worden geprikkeld om efficiënter en slimmer te produceren; 

• opdrachtgevers kunnen beter sturen op het projectbudget. 

 

 4. Assess strategies in light of how their consequences can spread 
 

‘Interactions do not happen at random’. Door barrières of (extra) stimulans ten aanzien van de interactie en 

informatieverspreiding tussen actoren en actorgroepen vindt er als het ware sturing van informatie en/of 

energiestromen plaats. Deze barrières kunnen bewust ingebracht worden, dat geldt ook voor de mate van 

blokkade van interactie en informatievoorziening. Dit is met name van belang voor de eerder genoemde balans 

tussen exploratie en exploitatie: 

“..a healthy social network should probably contain a mix of strongly and weakly clustered contacts. That is 

what would provide agents with a better balance of exploitation and exploration” (Axelrod en Cohen, 2000, 

p.91). Als alle actoren zeer gemakkelijk, zonder barrières met elkaar kunnen interacteren vindt 

informatieverspreiding in het systeem razendsnel plaats, de ‘wereld’ wordt klein en innovaties die net ontluiken 
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verspreiden zich derhalve ook (te) snel en variëteit vermindert; er is sprake van homogenisering en premature 

convergentie. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
In de eerste fase (ontwerpen en aanbesteden) is er nauwelijks sprake van interactie tussen de 

diverse partijen, de organisatie was hier in het geheel niet op gebouwd. Er was geen interactie 

tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, het gekozen aanbestedingsproces gaf hier 

nauwelijks tot geen mogelijkheden toe. Ook andere actoren werden niet benaderd en 

betrokken. Van verspreiding van doel en planinformatie, laat staan van verrijking van het plan 

zelf door inbreng van deze actoren, was geen sprake.  

 
In de fase van Alliantievorming werden door de typische Alliantiestructuur informatiestromen 

tussen en binnen Railinfrabeheer en HBSC gebundeld binnen een organisatie. Hierdoor 

verminderde het aantal informatiestromen. Korf brengt dit in beeld door middel van 

onderstaande figuur (Korf, 2003, p.32). 

 

 

 
 

Figuur 29 Netwerk structuur Waardse Alliantie (bron: Korf, 2003, p.32) 

 

 

Belangrijker nog is de uitstraling naar de andere (omgevings)actoren, die in plaats van twee 

(wellicht elkaar tegensprekende) actoren en boodschappen één versterkte actor en boodschap 

horen. Zeker ook omdat publieke en private competenties bij elkaar worden gebracht. De 

Alliantie fungeert als centraal punt waar informatie bij elkaar komt. Voorstellen kunnen 

rijpen, binnen deze relatief centrale actor die vervolgens deze informatie kan sturen en 

begeleiden richting de andere actoren. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
In de eerste fase zijn nauwelijks interactiemogelijkheden geschapen en is geen verspreiding 

en richting van informatiestromen ontstaan. Hierdoor heeft het plan geen basis in diversiteit 

en variëteit en is het niet ‘voorbereid’ op het sociaal-ruimtelijke systeem in de praktijk waar 

het een rol moet spelen. 

 

Door de typische en efficiënte bundeling van interactie en informatie in en door de 

Alliantiefase ontstaat versterking binnen de relatief centrale (initiatiefnemers)organisatie. 

Hierdoor heeft deze Alliantie betere mogelijkheden te onderhandelen met de externe partijen, 

waar het zich nadrukkelijk niet voor afsluit (vanwege de opdracht om met het kompas van de 
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KPI’s juist te optimaliseren, kansen te verzilveren en risico’s te beheersen). Voor de 

(omgevings)actoren levert de Alliantie een voordeel op doordat ze één aanspreekpunt hebben.  

 

5. Promote effective neighborhoods 

 
Resultaten uit een van de onderzoeken naar het beroemde Prisoner’s Dilemma game staan aan de basis van deze 

strategie. Uit deze game blijkt dat op korte termijn het altijd profijtelijk is voor een actor om egoïstisch te 

handelen, maar dat bij samenwerking over een langere periode het resultaat voor beiden beter is dan bij continu 

egoïstisch handelen. Uit onderzoek van Riolo (Axelrod en Cohen, 2000, p.95-100) blijkt dat het inbrengen van 

‘leren’ (het overnemen van strategieën van succesvolle actoren) in een groep actoren met verschillende 

(egoïstische of coöperatieve) strategieën die elkaar ‘at random’ ontmoeten niet automatisch leidt tot meer 

samenwerking (en dus een beter gezamenlijk resultaat). Door het gebruik van symbolen/’tags’ waarbij de 

afspraak was om de interactie op te zoeken met die actoren met dezelfde ‘tag’ ontstond na verloop van tijd wel 

een groeiend verband van samenwerkende en succesvolle actoren. Zichtbaar succes doet volgen. Door actoren 

dus ‘aan elkaar te binden’ door ze letterlijk of figuurlijk dicht bij elkaar te brengen ontstaat en groeit 

profijtelijke samenwerking en kan men uit egoïstisch gedrag breken. De succesvolle strategie blijkt overigens 

een ‘tit-for-tat’ strategie te zijn, een ‘lik op stuk’ strategie waarbij de actor het gedrag van de andere actor 

kopieert met als uitgangspunt een coöperatieve houding. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
De Waardse Alliantie is een voorbeeld van bovenstaande strategie. De Waardse Alliantie 

kreeg een eigen logo, eigen huisvesting, eigen medewerkers met visitekaartjes met naam en 

logo van de Waardse Alliantie etc. Hierdoor bouwde men succesvolle profijtelijke 

samenwerking zichtbaar op, wat weer een versterkend effect had op de andere actoren. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Uit de beschikbare informatie blijkt duidelijk dat een ‘wij-gevoel’ bij de 

Alliantiemedewerkers is ontstaan. Dit gevoel en de samenwerking aan oplossingen waarbij 

alle actoren baat hebben zijn, zo wordt eveneens duidelijk, bevorderd door de huisvesting van 

het team op één locatie en het gebruik van één logo, naam etc. In hun ‘neighborhood’ vindt 

frequente interactie plaats tussen de alliantie-actoren. Dit leidt weer tot vele creatieve en 

goede oplossingen die aantoonbaar hebben bijgedragen aan de doelen en succes van de 

planning. 

 

6. Do not sow large failures when reaping small efficiencies 

 
Processen en deelsystemen aan elkaar linken kan de efficiëntie van systemen verhogen. Maar door aan elkaar te 

koppelen wat voorheen niet aan elkaar gekoppeld was, kunnen risico’s toenemen. Optredende problemen kunnen 

zich veel makkelijker verspreiden door het gehele (gekoppelde) systeem waardoor de gevolgen ook op grotere en 

wijdere schaal optreden. Voorbeelden zijn computersystemen, telefoonsystemen, energienetwerken. Als er ergens 

in bijvoorbeeld het energiesysteem problemen optreden kan, door het feit dat ze op grote schaal gekoppeld zijn 

om lokale energietekorten te voorkomen, het gehele net down gaan en alle gebruikers de negatieve gevolgen 

ervaren. Weegt de hogere efficiëntie op tegen het grotere risico?  

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
In deze case zijn andere en minder koppelingen aangebracht tussen actoren en processen dan 

in de Maastrichtse case. Zo zijn de publieke planprocedure (Tracéwet procedure) en de 

aanbestedingsprocedure niet aan elkaar gekoppeld maar serieel geschakeld, waardoor er geen 

onderlinge synergie in planvorming en meer efficiëntie ontstaat. Verder is er ook geen 

koppeling tussen dit infrastructurele werk en een gerelateerde ruimtelijke ontwikkeling in dit 

gebied.  
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De interessantste koppeling in deze case is de gewijzigde koppeling tussen 

opdrachtgever/overheid (Railinfrabeheer) en opdrachtnemer/marktpartij (HBSC). De directe 

koppeling tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan, indien in deze relatie zaken misgaan, 

een directe en desastreuze doorwerking hebben in het gehele complexe adaptieve systeem van 

een infraproject. In het project Waardse Alliantie is in feite een buffer, een losse(re) koppeling 

aangebracht in de vorm van een Alliantie.  

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Het relatief geringe aantal koppelingen dat in deze case is aangebracht in de 

systeemarchitectuur leidt in eerste instantie tot een relatief ‘arm’ plan (met weinig variëteit en 

diversiteit).  

 

Daarna vindt door een gewijzigde koppeling tussen Railinfrabeheer en privaat consortium 

HBSC via de ‘buffer’ Waardse Alliantie een lossere, indirectere en geplande doorwerking 

plaats van activiteiten in het gehele systeem. Onbeheersbare directe doorwerking van 

problemen en falen tussen publiek en privaat wordt voorkomen. Bovendien vindt een lossere 

koppeling plaats tussen selectiebeslissingen, initiatief en aanpassingsbeslissingen, er is ruimte 

voordat een ander deel van het systeem wordt geactiveerd. De Waardse Alliantie beschikt 

over middelen om de bufferwerking uit te voeren: competente medewerkers en budget 

(waardoor er tevens een lossere koppeling komt tussen de budgetten voor dit project van 

Railinfrabeheer en HBSC). Dit alles draagt bij aan een flexibel en adaptief proces. 

 

Analyse van ‘Selectie’ 

 

7. Use social activity to support the growth and spread of valued criteria 

 
Niet alleen directe promotie van de criteria die gekoppeld zijn aan een wedstrijd of competitie is van belang. Het 

(juiste) gebruik en de bekendheid van deze criteria wordt tevens bevorderd door het gehele proces eromheen: 

het formuleren en debatteren over de criteria voor de te winnen prijs, het samenstellen van de jury, het werven 

van kandidaten en het bekend maken van de winnaars. Zeker als het gaat om subjectieve criteria. Verder kan in 

een dergelijke wedstrijd een set van criteria worden ontwikkeld die boven de gangbare standaarden uitstijgt. 

Een dergelijke benadering leidt tot: 

• winnaars, diegene(n) die de criteria het beste invullen; 

• nieuwe ontwikkelingen, trends, producten die voortbouwen op de succescriteria van deze competities; 

• ontwikkeling van en vormgeving aan de waardering en smaak van het publiek 

(Axelrod en Cohen, 2000, p.125). 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
In de eerste fase van het planningproces is hier geen sprake van. Alleen de prijs telt. Dit 

prijscriterium wordt in de aanbestedingsstukken vermeld.  

 

In de opvolgende fase(n) zijn er wel meer criteria benoemd in de vorm van vijf KSF-en die de 

optimalisatievoorstellen en projectstatus en –succes moeten sturen. Deze zijn verspreid buiten 

de Alliantie door in enkele criteria zelf een link te maken met andere belanghebbende actoren. 

Zo werden zij als vanzelf betrokken bij het verspreiden van informatie over en bekendheid 

van deze criteria. Het betreft hier de KSF Omgeving waardoor tevredenheid van diverse 

betrokken actoren (bewoners, gemeenten, vergunningverlenende instanties) een onderwerp 

werd van het planningproces. 
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Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
De ‘sociale activiteiten’ rond de selectiecriteria zijn in deze case beperkt. Het belangrijkste 

effect is dat door de keuze de omgeving (actoren in de omgeving) onderdeel uit te laten 

maken van de criteria als vanzelfsprekend bekendheid van deze criteria bij een breder publiek 

bereikt werd. 

 

8. Look for shorter-term, finer-grained measures of success that usefully stand in for longer-

run, broader goals 

 
Selectieprocessen kunnen lang duren. Het gaat vaak om lange termijn doelen, waardoor pas na lange tijd blijkt 

welke oplossing, alternatief voldoet aan de selectiecriteria (de ‘fittest’ is). Door van de lange termijn doelen de 

juiste korte termijn criteria af te leiden en toe te passen kan sneller gekozen worden uit een variëteit aan 

oplossingen of alternatieven. Door een goede afspiegeling van de lange termijn doelen te maken hoopt men dat 

het gekozen alternatief ook het juiste alternatief is gelet op de gewenste lange termijn performance. Hierin ligt 

tevens het risico van deze strategie. De korte termijn selectiecriteria kunnen voor verschillende fasen van de 

planning opgesteld worden om voortdurend de gewenste selecties te (kunnen) maken en het proces langdurig te 

sturen en te begeleiden. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Waardse Alliantie (en waaruit blijkt 

dat)? 
In de eerste fase(n) van het planningproces, zo blijkt uit de casebeschrijving (paragraaf 7.1), is 

het korte termijn criterium de prijs. De selectie (en dus ook de planvorming door de 

marktpartijen) stuurt op een zo goedkoop mogelijk plan. Dit is geen afspiegeling van de lange 

termijn doelen van het project. Daar bestaat in dit project overigens ook geen goed beeld van. 

De (lange termijn) doelen –anders dan een goede railverbinding met het Europese achterland- 

zijn niet te herleiden uit de bronnen. Dit hangt waarschijnlijk samen met de initiële aanpak 

van de planning van de Betuweroute. De Betuweroute werd gezien en aangepakt als een 

technisch project. Pas later is deze aanpak gewijzigd en is inpassing in omgeving in brede zin 

de leidraad geworden (zie ook hoofdstuk 2 paragraaf 2.3). 

 

In de latere fase(n), in de inmiddels opgerichte Alliantie, wordt in feite de planvorming 

opnieuw doorlopen en zijn vijf KSF-en als korte termijn criteria geformuleerd die ook 

impliciet iets zeggen over de lange termijn doelen van dit deel van de Betuweroute (project- 

en kostenbeheersing, veiligheid, inbedding in de omgeving).  

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Uit de casebeschrijving blijkt dat het criterium ‘Prijs’ onvoldoende was om het systeem te 

begeleiden en te sturen.  

 

De vijf KSF-en die daarna zijn ontwikkeld waren zodanig geformuleerd dat ze (in combinatie 

met vrijheid voor optimalisaties en aanpassingen) een aantoonbaar sturende werking hadden 

in het ontwikkelen en selecteren van verbetervoorstellen en optimalisaties op het ontwerp, 

plan en activiteiten.  

 

Analyse van de rolverdeling 

Net als in de case Maastricht is in de Waardse Alliantie het effect van voldoende onderscheid 

tussen diverse rollen zichtbaar. Deze rollen en bijbehorende typen beslissingen zijn: het 

initiatief, de aanpassing, de selectie (Teisman, 1998, p.70 en 71; 1997, p.29).  

 

De overheid, Railinfrabeheer, heeft zekere afstand tot de inhoud kunnen houden door de 

innovatieve aanbesteding met functionele prestatie-eisen en het instellen van een 

afzonderlijke Alliantieorganisatie. Zo kon de overheid de rollen ten aanzien van selectie, 
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spelregels en bewaking, ook in de ‘uitvoeringsfase’ op zich nemen en behouden. In een niet-

overheidsrol werden medewerkers van Railinfrabeheer vervolgens (goed gescheiden van de 

rol van Railinfrabeheer als overheid hierboven) onderdeel van de Alliantie die de rol van 

initiatiefnemer op zich nam en naar een zelfstandige organisatie toegroeide, gericht op het 

produceren van initiatieven (optimalisaties, verbetervoorstellen) binnen de kaders van 

Railinfrabeheer/overheid. Deze initiatieven werden via contact met de omgeving in brede zin 

(hulpdiensten, gemeenten, vergunningverleners, omwonenden en lokale bedrijven etc.) 

beoordeeld, eventueel aangepast en doorgevoerd.  

 

Voordeel van deze constructie is tevens dat Railinfrabeheer op hoofdlijnen doelen, scope en 

spelregels kon bewaken en de initiatiefnemer veel ruimte kreeg. Hierbij speelt het feit dat 

Railinfrabeheer zelf onderdeel werd van de initiatiefnemer, de Alliantie als aparte entiteit met 

een eigen identiteit, een grote rol. Selectie en initiatief zijn zo niet strak maar los aan elkaar 

gekoppeld. 

 

Een dergelijke systeemarchitectuur met de verdeling van de drie rollen (initiatief, aanpassing, 

selectie) is hier van de grond gekomen omdat Railinfrabeheer private bondgenoten nodig had. 

Ze werd meer en meer onder druk gezet door de omgeving die grote vraagtekens zette bij nut 

en noodzaak van de Betuweroute. Ik verwijs naar de algehele omslag van het 

Betuwerouteproject van een technisch naar een sociaal-ruimtelijk vraagstuk in paragraaf 2.3. 

Op projectniveau had Railinfrabeheer de resources van de private partij nodig gelet op de 

problemen rond de grondverwerving en planning, die mede door deze druk optraden. 

Railinfrabeheer (later ProRail) voelde de noodzakelijke wederzijdse afhankelijkheid. Een 

passage uit ‘No guts, no story’ (Projectorganisatie Betuweroute, 2005, p.21) onderbouwt 

bovenstaande analyse: “Maximale weerstand, zo kan de periode waarin de alliantie tot stand 

kwam wel geschetst worden. Telkens terugkerend onbegrip over de Betuweroute, krakers die 

zich aan huizen vastketenden en een beveiligd hoofdkantoor. Tel daarbij op: de risico’s bij het 

omleggen van kabels en leidingen, de slechte bodemgesteldheid, de benodigde 

bouwvergunningen, mogelijke vertragingen door ontwerptoetsen door de opdrachtgever en 

angst voor beschadiging van bestaande wegen door de aannemer. ‘Kortom, er lag nogal wat 

ruimte voor verbetering, meent René Buvelot (Hoofd Contractzaken Betuweroute). ‘De 

alliantie vormde zich binnen het project dat nogal wat obstakels kende. Over de gehele lengte, 

beide kanten van het tracé meegerekend, kregen we te maken met 320 kilometer buren. En die 

waren niet allemaal even blij met de Betuweroute. Sterker nog, sommigen waren helemaal 

niet blij en hebben ons uiteindelijk veelvuldig tot voor de Raad van State gebracht’. Het mag 

duidelijk zijn dat een aannemer en opdrachtgever die elkaar zouden tegenwerken, het werk 

niet zouden bespoedigen. Extra problemen konden bovendien de planning onder druk zetten, 

iets waar ProRail al helemaal niet op zat te wachten”. 
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Hoofdstuk 8  Casestudy: Montaigne Lyceum 
 

8.1 Beschrijving van de case 

 

Het ontwikkelde kader voor het analyseren van planningprocessen vanuit een 

complexiteitstheoretisch perspectief heb ik ook over de derde PPS planningcase ‘Montaigne 

Lyceum’ gelegd.  

 

Ik start de casestudy eerst met een beschrijving van deze derde case in dit promotieonderzoek. 

Ik ga in op: 

• de ruimtelijke problematiek en inhoud van de opgave; 

• het proces op hoofdlijnen en 

• het proces rondom aanbesteding en DBFMO-contract in het bijzonder; 

• de betrokken actoren; 

• de resultaten. 

 

Deze beschrijving dient als basis voor de analyse in de volgende paragraaf (8.2).  

 

De gebruikte bronnen voor deze casestudy zijn in de bronnen- en literatuurlijsten achterin 

deze publicatie opgenomen. 

 

Ruimtelijke probleemsituatie en projectopgave 

Het project Montaigne Lyceum is gericht op het ontwerpen en bouwen van de school 

Montaigne Lyceum in de nieuwe wijk Ypenburg nabij Den Haag en het onderhouden en deels 

beheren van deze school gedurende dertig jaar (minus de ca. anderhalf jaar bouwtijd) (Design, 

Build, Finance, Maintain, Operate; DBFMO).  Het beheer omvat voornamelijk de facilitaire 

dienstverlening: schoonmaak, afvalverwijdering, meubels, vaste inrichting en apparatuur, gas, 

water, elektra, catering en reproductiediensten. Met deze PPS dient de school optimaal te 

functioneren: het gebouw dient met de daaraan gekoppelde dienstverlening functioneel, 

schoon, bruikbaar en beschikbaar te zijn. 

 

Het Montaigne Lyceum is een school voor voortgezet onderwijs (Vwo, Havo, Mavo, 

Vmbo(kader)) met een totale capaciteit voor 1200 leerlingen. De school bestaat uit de 

schoolruimtes zelf, een sporthal, aula/theater en vergaderruimtes. Het project is de eerste 

Nederlandse PPS voor een (publiek) gebouw en tevens de eerste PPS in de onderwijssector. 

Dit leidde ertoe dat het project als een pilot (een proef) is vormgegeven. Dit hield in dat het 

toenmalige Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën ondersteuning bood met 

expertise en dat het doel was te leren, te evalueren en expliciet kennis te verspreiden over 

aanpak, problemen en resultaten. 

 

Van belang voor deze PPS is de filosofie van de school, ontleend aan haar naamgever Michel 

de Montaigne (1533-1592), een Franse filosoof, schrijver en politicus. Het gaat om 

vernieuwend onderwijs met een motto afgeleid van het werk van Montaigne: “leren van 

jezelf, leren van elkaar, leren in de wereld”. Deze visie betekent voor de huisvesting en het 

functioneren van het onderwijs: grote open ruimten waar leerlingen alleen of in 

groepsverband activiteiten uit het lesprogramma uitvoeren. Ook aula c.q. theater dienen een 

open karakter te hebben. Traditionele klassenverbanden zijn losgelaten. Er wordt thematisch 

en projectmatig gewerkt in groepsverband, voor langere perioden. Actief deel uitmaken van 

de omgeving is een wens van de school en uit zich in het beschikbaar willen stellen van de 
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gymzalen, theater en vergaderruimtes aan derden. Deze filosofie heeft de school trachten te 

vertalen in (output)specificaties en gunningcriteria voor dit project. Daarover hierna meer. 

 

Het Montaigne Lyceum is onderdeel van de Esloo Onderwijsgroep. De Esloo Onderwijsgroep 

maakt onderdeel uit van de Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (SCO Lucas), een 

stichting waarbij meer dan vijftig scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving zijn aangesloten.  

 

Proces 

Vanaf augustus 2006  

• De school is in de beheer- en gebruiksfase 

 

2005-2006 

• Bouwfase 

 

Eind 2004 

• Indienen finaal eindbod twee private consortia 

• Selectie privaat consortium 

• Ondertekening contract 

 

Eind 2003-2004 

• Indienen biedingen drie private consortia 

• Selectie twee private consortia voor onderhandelingsfase 

• Twee onderhandelingsrondes in verband met biedingen boven PSC (Public Sector 

Comperator, zie hoofdstuk 4) 

 

2003 

• Bestuursovereenkomst tussen gemeente Den Haag en SCO Lucas  

• Publicatie aanbesteding DBFM ‘Montaigne 2005’ 

• Aanmelding elf private consortia 

• Selectie vier private consortia (één trekt zicht in vervolg terug) 

• Consultatieronde tussen overheidsgerelateerde partijen (SCO Lucas, gemeente Den Haag, 

ministeries) en private consortia 

 

2002 

• Procesconvenant tussen SCO Lucas, Ministerie van Onderwijs, Ministerie van Financiën 

en gemeente Den Haag 

• Vooraankondiging aanbesteding 

 

Ook in deze case heeft er geen vervlechting plaatsgevonden tussen de ruimtelijke procedures 

en de aanbestedingsprocedure (zoals wel het geval is in de case A2 Maastricht). Het 

bestemmingsplan was gereed ten tijde van de start van de aanbesteding. Het betreffende 

bestemmingsplan is niet zo gedetailleerd als een Tracébesluit (zie vorige cases), wel 

noodzaakte het aangeboden stuk grond en bestemming dat Montaigne Lyceum de hoogte in 

moest. Ook was de plot zodanig dat school in een ronde vorm gebouwd diende te worden. De 

relatie tussen de aanbesteding en de ruimtelijke ordening was problematisch. De ruimtelijke 

publieke belangen werden behartigd door Projectbureau Ypenburg en de 

Welstandscommissie. Het aanbestedingsproces is vertraagd door het laat (laten) toetsen van 

de plannen door deze organisaties en de knelpunten die uit deze toetsing voortkwamen. De 
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plannen van de school en de consortia die toen al in een ver stadium waren moesten daarop 

aangepast worden. 

 

Het PPS-project Montaigne Lyceum is vormgegeven rond de in hoofdstuk 4 besproken 

‘concessievorm’: DBFMO. Diverse onderdelen en fasen van het project worden integraal op 

de markt gezet (aanbesteed) met behulp van functionele eisen om een integrale oplossing 

vanuit de markt te verkrijgen evenals een langdurige relatie tussen de overheidspartijen en een 

privaat consortium van bedrijven te bewerkstelligen. Qua aanbestedingsprocedure koos men 

voor de onderhandelingsprocedure (zie hoofdstuk 5). De Concurrentiegerichte Dialoog, zoals 

toegepast in het project A2 Maastricht was destijds nog niet geïmplementeerd in de (Europese 

en Nederlandse) regelgeving. De overheidspartijen organiseerden zich via het afsluiten van 

twee overeenkomsten: 

• een procesconvenant; 

• een bestuursovereenkomst. 

In het procesconvenant spraken het Ministerie van Onderwijs (OC&W), Ministerie van 

Financiën, gemeente Den Haag en SCO Lucas af zich gezamenlijk in te spannen voor de 

voorbereiding en uitwerking van het PPS-project Montaigne Lyceum. Doelen, 

randvoorwaarden, posities van de partijen, inzet van externe adviseurs, inspanningen op het 

gebied van planologie en vergunningen zijn in het convenant vastgelegd. Als contractpartij 

voor het private consortium (het winnende consortium TalentGroep) werd in eerste instantie 

SCO Lucas aangewezen, deze taak is later door de gemeente Den Haag overgenomen. 

 

De bestuursovereenkomst tussen SCO Lucas en de gemeente gaat een stap verder en vormt de 

publiek-publieke basis voor de uiteindelijke PPS. De financiële inbreng en positie van de 

gemeente en SCO Lucas worden hierin verdeeld en vastgelegd. SCO Lucas nam het 

ontwikkelen van de functionele eisen, de zgn. outputspecificaties, als taak op zich. Dit zijn 

specificaties die de vraag vanuit SCO Lucas en de betrokken overheden omschrijven en aldus 

oplossingsvrij zijn. De marktpartijen zijn vrij hierbinnen de eigen oplossingen te genereren. 

 

Het procesconvenant en de bestuursovereenkomst zagen het licht na een gunstige PPC (zie 

hoofdstuk 4), waarbij de PPS-variant beter scoorde ten opzichte van een traditioneel publieke 

variant (26.506.000 euro Netto Contant per 01-01-2002 resp. 29.266.700 euro Netto Contant). 

 

De outputspecificaties zijn met de gunningcriteria (prijs en kwaliteit) en het onderhandeling- 

c.q. dialoogproces (de interactie) de bepalende elementen in een PPS die als DBFMO-project 

en -contract is ingericht als vervolg op de publiek-publieke samenwerking en organisatie. 

Voor het begrijpen van de case bespreek ik deze drie elementen van het PPS-project 

Montaigne Lyceum hierna afzonderlijk (voor de bronnen verwijs ik naar de lijst met 

betrekking tot deze casestudy achterin deze publicatie). 

 

De outputspecificaties dienen als baken voor het gehele proces van dertig jaar, in feite moet 

continu (van ontwerp, bouw tot en met onderhoud en beheer) voldaan worden aan deze 

functionele eisen. In de DBFMO-constructie voor Montaigne Lyceum zijn (zie ook hoofdstuk 

4) forse boetes aan het afwijken van deze functionele eisen verbonden voor het private 

consortium. Via een systeem van boetepunten wordt gekort op de periodieke 

beschikbaarheidsvergoeding, de jaarlijkse prestatieafhankelijke vergoeding die het private 

consortium ontvangt en waarmee zij haar investering in ontwerp, bouw, onderhoud en beheer 

kan terugverdienen (zie hoofdstuk 4 en figuur 30 hierna). Presteren over de gehele periode 

van dertig jaar is het devies, niet alleen in de ontwerp- en bouwfase, maar juist ook daarna in 

de exploitatiefase.  
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Door de eisen functioneel te formuleren (in plaats van gedetailleerd en technisch) kunnen de 

private aanbieders met eigen creatieve en efficiënte oplossingen komen en zich hierop 

onderscheiden. Dit mechanisme is redelijk uit de verf gekomen in deze PPS, zo blijkt uit de 

evaluaties (Ernst & Young, 2006, p.22, 23, 39-42; Servicecentrum Scholenbouw, 2011). Wel 

wordt aangetekend dat de outputspecificaties gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces 

te weinig onderwerp van gesprek tussen schoolbestuur en consortium zijn geweest waardoor 

deze niet scherper zijn geworden. Hierdoor is met name in het begin van de opvolgende 

beheerfase veel discussie ontstaan over de interpretatie van de outputspecificaties. Peter Ong, 

docent en hoofd Beheer van de school: “We begrepen elkaar gewoon niet. Wij vonden dat het 

te warm was in de klas. De TalentGroep ging dan kijken naar de overeengekomen 

outputspecificaties in het contract en kwam een paar maanden later met een rapport. Daarin 

stond dat ze voldeden aan de specificaties. Terwijl wij alleen maar wilden regelen dat iemand 

de installatie zou bijregelen” (Schooldomein, 2010). 

 

Belangrijke aspecten met betrekking tot de outputspecificaties van de PPS Montaigne Lyceum 

zijn (Ernst & Young, 2006, p.22,23; Servicecentrum Scholenbouw, 2011, p.27): 

• De onderwijsvisie is goed en werkbaar vertaald naar functionele eisen (en niet op een 

gedetailleerde ruimtelijk-fysieke wijze). 

• Het schoolbestuur en de docenten (gebruikers) zijn onvoldoende betrokken geweest bij de 

uitwerking van de outputspecificaties en ontwerp, waardoor problemen ontstonden rond 

de interpretatie van de outputspecificaties tijdens de bouw en (vooral) begin van de 

beheerfase. 

• In eerste instantie zijn enkele risico’s volledig overgedragen aan de markt, zoals 

vandalisme en hoogte van telefoonrekeningen. Dit is in een later stadium deels 

teruggedraaid omdat de marktpartijen deze hoog prijsden vanwege hun geringe invloed op 

de beheersing van deze risico’s. 

• De ambities neergelegd in de outputspecificaties zijn hoog ten opzichte van de 

beschikbare financiën. 

 

Hoofd Beheer van de school over de realisatie volgens de functionele eisen: 

“Onderwijskundig voldoet het zeker. We hebben gevraagd om leerdomeinen met een heel 

open karakter met visuele verbindingen met andere ruimten. Het maakt geen gesloten indruk. 

We wilden ook leerdomeinen hebben met eigen instructieruimte eraan verbonden. Dat is goed 

gelukt. Wat minder is gelukt –en dat heeft te maken met de financiering- is een 

huiskamersfeer” (FMI, 2010). 

 

In het aanbestedingsproces ging het om het bieden van de meeste kwaliteit voor het 

beschikbare budget. De kwaliteitscriteria voor de gunning bestonden uit: 

• Kwaliteit van het ontwerp (telde voor 41,9% mee in de beoordeling en gunning). 

• Scores op de functionele eisen (34,7%). 

• Het invullen van opties (23,4%). 

 

Binnen het criterium Ontwerp werd het zwaarst beoordeeld op de aspecten: 

• De vertaling van de onderwijskundige visie, ambitie en activiteiten naar ruimte. 

• Vertaling van het credo ‘leren van jezelf, leren met elkaar, leren in de wereld’ naar de 

architectuur van het ontwerp.  

En verder werd beoordeeld op de aspecten: 

• Flexibiliteit ten aanzien van functionaliteit van ruimten. 
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• Indeelbaarheid en flexibiliteit ten aanzien van veranderende verdeling tussen 

HAVO/VWO enerzijds en VMBO anderzijds. 

• Mogelijkheden tot inkrimping/uitbreiding van het ontwerp. 

• De relatie tussen het ruimtelijk concept en het ontwerp en de creativiteit die hierin 

gebracht is. 

• Stedenbouwkundige invulling van het ontwerp. 

 

Het criterium ‘functionele eisen’ had betrekking op sfeer, functionaliteiten en milieu met 

betrekking de diverse onderdelen van de school (ontmoetingen en pauze, theater, 

schoolleiding, administratie, receptie, conciërge, sport en spel etc.) 

 

Het criterium ‘opties’ betrof: 

• Het invoegen van leerwerkplekken. 

• Het toepassen van DUBO (duurzaam bouwen) tot niveau B. 

• Het toepassen van DUBO tot niveau A. 

• Verzorgen van catering. 

• Verzorgen van de repro. 

• Samen te voegen/op te splitsen pauzeruimte. 

• Mogelijkheden voor alternatieve functies en het gebruik als foyer, van enkele ruimten 

• Speloppervlakte 12 x 22 meter van de sport- en spelruimte. 

• Al dan niet conditioneren van afgesloten tuin (voor het uitvoeren van proeven e.d.). 

• Aparte toegang voor toeleveranciers. 

• Overdekte parkeergelegenheid voor fietsers en scooters. 

 

Zoals reeds aangegeven is de betrokkenheid van en het overleg met het schoolbestuur en de 

docenten tijdens de ontwerp- en de consultatiefasen beperkt gebleven. In de evaluaties komt 

naar voren dat dit mede door de onderhandelingsprocedure komt, waarbij sprake is van 

“aanwezige spanning tussen enerzijds de wens om publiek-privaat zaken goed door te spreken 

en een interactieve en creatieve dialoog op te zetten en anderzijds de beperkingen vanwege de 

aanbestedingsrichtlijnen” (Ernst & Young, 2006, p.25). 

 

Omdat er nauwelijks overleg en contact is tussen de partijen in de consultatiefase komen 

diverse problemen aan de oppervlakte tijdens de onderhandelingsrondes. Er is zelfs een 

tweede onderhandelingsronde nodig als blijkt dat in de aanbiedingen van beide consortia 

ambities niet passen binnen de beschikbare budgetten van gemeente en school. De discussie 

over de risicoverdeling is hieraan gekoppeld, want deze drijft de prijs op. Er ontstaat forse 

vertraging, leidend tot een aanbestedingsproces van ruim twintig maanden. Uiteindelijk 

worden enkele risico’s overgenomen door de overheid waardoor beide biedingen binnen de 

budgetten vallen. Ernst & Young (2006, p.27/28) merkt hier nog over op: “In de 

onderhandelingsfase en bij de beoordeling van de biedingen speelt het beschikbare budget, en 

daarbinnen het budget dat de gemeente Den Haag beschikbaar stelt voor bouw en eerste 

inrichting en het budget dat SCO Lucas inbrengt voor onderhoud en beheer, een zeer 

belangrijke rol. Feitelijk heeft het beschikbare budget bij de beoordeling van de biedingen een 

belangrijkere rol gespeeld dan de uitgevoerde Public Sector Comparator (PSC)”. 

 

Actoren 

Van overheidszijde waren de volgende actoren betrokken: 

• De gemeente Den Haag 

• SCO Lucas en Esloo Onderwijsgroep 
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• School Montaigne Lyceum 

• Het ministerie van Financiën 

• Het ministerie van OC&W  

• Diverse externe adviseurs 

 

Binnen het gemeentelijke apparaat namen de ambtenaren van onderwijs en onderwijsvastgoed 

het voortouw, maar ook planologische en stedenbouwkundige zaken speelden een rol evenals 

financiële kaders. Voor dit project is van belang dat de gemeente verantwoordelijk is voor de 

kosten van de bouw en de eerste inrichting van de school, en niet voor de onderhoudskosten 

(die komen voor rekening van het schoolbestuur). De gemeente heeft tijdens het project het 

gevoel gekregen verhoudingsgewijs veel op haar bord te krijgen. Gewenste bijstellingen 

drukten op de investering en betalen zich tijdens de beheerfase terug.  

 

De gemeente wilde in deze pilot ervaren waar een DBFMO voor scholenbouw toe zou kunnen 

leiden. Vanuit de beheeroptiek van de gemeente, die een grote (onderwijs) 

vastgoedportefeuille in beheer heeft, is een variatie in contractvormen (die ontstaat door voor 

deze school een niet gebruikelijke contractvorm als DBFMO te hanteren) eigenlijk 

onwenselijk.  

 

SCO Lucas heeft belang bij het kwaliteitsniveau van de school en de functionaliteiten die het 

biedt. Verder heeft zij een direct belang bij de kosten voor het onderhoud en beheer, die zijn 

namelijk voor haar rekening. Middels deze pilot kon SCO Lucas ook ervaring opdoen met 

deze project- en contractvorm voor de rest van haar vastgoedbestand. De school (het 

Montaigne Lyceum) zelf heeft als directe gebruiker het meeste belang bij een hoog 

kwaliteitsniveau op alle gebieden, en is verder niet rechtstreeks verantwoordelijk voor bouw- 

en onderhoudskosten. Verder had de school belang bij DBFMO omdat ze verwachtte hierdoor 

minder tijd kwijt te zijn aan beheer en bouwmanagement en meer tijd kon besteden aan haar 

primaire proces: onderwijs. 

 

Het Ministerie van Financiën was met name betrokken via de PPS Kennispool om ervaring op 

te doen met PPS als middel om overheidsprojecten te realiseren, te financieren en te beheren. 

Dit kenniscentrum heeft mensen en expertise ter beschikking gesteld. Het ministerie heeft 

verder geen directe (financiële) belangen, maar staat uiteraard wel voor de doelmatigheid van 

overheidsinvesteringen. 

 

Het Ministerie van OC&W heeft sinds de onderwijsdecentralisatie van 1997 geen wettelijke 

en financiële verantwoordelijkheid meer op het gebied van overheidshuisvesting. Zij heeft een 

‘systeemverantwoordelijkheid’. Vandaar haar betrokkenheid bij deze pilot. Ook heeft zij 

belang bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten ter verbetering van de huisvesting van 

onderwijsinstellingen.  

 

De twee consortia die de onderhandelingen ingingen waren een consortium van BAM partijen 

en een consortium, TalentGroep genaamd, gegroepeerd rond de partijen Imtech, ISS en 

Strukton. Uiteindelijk won het consortium TalentGroep. Naast genoemde partijen bestond dit 

consortium uit het ingehuurde bureau RAU Architecten. Voor de inbreng van vreemd 

vermogen trok het consortium BNG aan. ISS’ belangen lagen bij het ‘soft facilitair 

management’ (schoonmaakdiensten e.d.). De belangen van Imtech lagen bij het installatiedeel 

van de nieuwbouw en het onderhoud. Strukton had belang bij het bouwkundige deel van de 

nieuwbouw en onderhoud, alsmede het management van het consortium. Alle drie de partijen 

hadden ook financiële belangen door het inbrengen van eigen vermogen in dit project. 
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Bovenstaande partijen groepeerden zich vervolgens in navolgende DBFMO-structuur (zie ook 

hoofdstuk 4), waarbij de pijlen in de figuren de financiële stromen weergeven. 

 

 

 
 

Figuur 30 DBFMO-structuur Montaigne Lyceum (Het Montaigne Lyceum: een 

schoolvoorbeeld, 2006, p.73) 

 

 

De uitkomsten en resultaten: door schade en schande naar een adaptieve exploitatie 

In het (parallel) uitgevoerde aanbestedings- en ontwerpproces is, na vertraging, een 

uitvoerbaar ontwerp vervaardigd dat redelijk aansluit bij de functionele kwaliteit die de 

overheden voor ogen hadden. Er is sprake van meerwaarde in het ontwerp. De gemeente vindt 

dat deze PPS weliswaar op projectniveau meerwaarde oplevert, maar ziet voor haarzelf geen 

financieel voordeel. Uit de evaluatie van Ernst & Young blijkt dat na de tweede 

onderhandelingsronde en finale bieding in het ontwerp, initieel, een financiële meerwaarde 

ligt van 16% (Ernst & Young, 2006, p.33-35). Vooral de bouwkosten en de risico’s (inclusief 

overige kosten) liggen lager. Ernst & Young zoekt de oorzaak in de levenscyclusgerichte 

aanpak, de concurrerende marktomstandigheden en het willen binnendringen in een nieuwe 

(PPS) markt door de marktpartijen. Tevens liggen de zogenaamde locatiegebonden 

meerkosten (meerkosten in verband met de relatief ‘bewerkbare’ beschikbare plot) lager dan 

in de publieke variant. Kwalitatieve meerwaarde ligt volgens Ernst & Young (2006, p.40) 
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vooral in een aantal duurzame en kwalitatief betere oplossingen, vooral op het gebied van 

vloeren en sanitair. Ook door het lange termijn karakter van het (DBFMO)-project en contract 

verwacht Ernst & Young in 2006 (dus tijdens de bouwfase) een continu hoog kwaliteitsniveau 

en minder ‘degradatie’ van kwaliteit tijdens de beheerfase. Ook verwacht Ernst & Young dat 

de school meer tijd kan besteden aan het primaire proces en minder tijd kwijt is aan bouw- en 

beheerzaken. Betrokkenen vinden verder de vertaling van de onderwijskundige visie in het 

gebouw goed uit de verf komen. 

 

De deelnemende consortia hebben moeite gehad met het vinden van een balans tussen de 

diverse doelen/gunningcriteria. Oorzaken hiervoor moeten we zoeken bij: 

• De onbalans tussen ambitie en beschikbare middelen (zie hiervoor). 

• De partijen aan de overheidszijde zaten verschillend in het project (Evaluatie 

Servicecentrum Scholenbouw, 2010, p.11). Binnen de ‘overheidsgerelateerde partijen’ 

was een spanning tussen enerzijds de gemeente, die kritisch was ten aanzien van DBFMO 

en die verantwoordelijk was voor de bouwkosten en anderzijds het schoolbestuur die 

DBFMO wilde om te leren en een betere prijs-kwaliteit verhouding te krijgen en die juist 

verantwoordelijk was voor de onderhouds- en beheerkosten (Ernst & Young, 2006, p.44-

45). Uiteindelijk leidt deze suboptimale verhouding tot een onderhandeling die meer 

gericht is op de afzonderlijke beschikbare budgetten en niet op de (op de gehele 

levenscyclus gerichte) PSC benchmark. Er treedt hierdoor aanzienlijke vertraging op in de 

aanbestedingsfase. 

 

Daarnaast blijkt na de bouw- en in het begin van de beheerfase het gerealiseerde ontwerp niet 

die kwaliteit te hebben en te kunnen bieden die verwacht was. Uit het mede in het kader van 

dit promotietraject uitgevoerde onderzoek door TUE studenten (Frumau en Bongers, 2010) 

blijkt dat er sprake is van 44 afwijkingen op de functionele eisen. Deze hebben veelal te 

maken met de beheer- en gebruiksfase en binnenmilieu. De effecten van de bouw worden dan 

in het gebruik zicht- en voelbaar. Dit leidde tot korting op de beschikbaarheidvergoeding aan 

de TalentGroep en de nodige herstelwerkzaamheden.  

 

Ook de relatie en de dienstverlening raakten op een dieptepunt. In het eerste jaar na 

oplevering (2007) was het gemiddelde rapportcijfer dat de partijen gaven een 4. De school 

kon weinig profijt trekken uit deze PPS. Men had de handen vol aan het overleggen met de 

TalentGroep over de gewenste aanpassingen en de verantwoordelijkheden van school en 

consortium, het constateren en registeren van gebreken en het formuleren van aanpassingen 

(Servicecentrum Scholenbouw, 2010, p.15). 

 

Hiervoor al bleek dat de beperkte interactie tussen de overheidspartijen aan de ene kant en de 

TalentGroep aan de andere kant medebepalend te zijn voor deze gebreken en de lage 

tevredenheid met het project. Verwachtingen lagen ver uit elkaar en de overheidspartijen 

hebben niet mee kunnen kijken in het ontwerpproces waardoor eisen niet altijd zijn 

geïnterpreteerd conform initiële gedachten en doelstellingen van de overheid. Dat is echter 

niet de enige oorzaak. Ook de TalentGroep bleek geen eenheid. Er was sprake van 

verkokering en deelbelangen per participerend bedrijf of discipline hadden de overhand. 

“Binnen het consortium waren er drie partijen die elk voor hun deel stonden, een traditionele 

werkwijze” (Servicecentrum Scholenbouw, 2010, p.10; interview voormalig SPC Manager 

TalentGroep, 5 maart 2012). “Er was natuurlijk een voortraject geweest en wij waren van het 

natraject en kregen te maken met keuzes die al voor ons gemaakt waren. Daar hadden we last 

van of die moesten we aanpassen” (Manager van Strukton onderhoud in Servicecentrum 

Scholenbouw, 2010, p.10).  
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De bouw zelf is overigens, mede door de tucht van de bank in een DBFMO-constructie (zie 

ook hoofdstuk 4), op tijd beschikbaar gekomen. 

 

In de loop van 2009 scoorde het project naar de mening van de betrokken partijen inmiddels 

een 7. Het beheer ging steeds beter functioneren na verloop van tijd. “We gaan nu merken dat 

we naar onze core business kunnen, dat we minder zorgen hebben over het beheer. 

TalentGroep werkt beter, het vertrouwen is terug, de samenwerking loopt goed. Ik denk dat de 

school in 2010 nog maar één manager hoeft te hebben die zich één dag in de week met het 

gebouw bezighoudt” (Hoofd Beheer, Montaigne Lyceum in Servicecentrum Scholenbouw, 

2010, p.15).  

 

Het oplossen van de gebreken en afwijkingen alsmede het maken van een kwaliteitsplan 

gericht op de dagelijkse praktijk waarin de taken en de rolverdeling van school en consortium 

geregeld zijn waren bepalende factoren voor de structurele verbetering in de beheerfase. 

Tevens is er besef dat er een gedeelde verantwoordelijkheid bestaat en is door de duidelijke 

verdeling van taken en verantwoordelijkheden, ook op het gebied van wijzigingen, minder 

neiging het contract erbij te halen (Servicecentrum Scholenbouw, 2010, p.16).  

 

 

8.2 Verkenning en analyse van de case vanuit een complexiteitstheoretisch kader 

 

Complexiteitstheorie levert praktische resultaten voor ruimtelijke planning 

Ook in deze case maak ik duidelijk dat een complexiteitstheoretische analyse mogelijk is en 

bovendien inzichten oplevert voor het begrijpen van de concrete planningpraktijk. In de 

analyse maak ik wederom gebruik van het in de inleiding op hoofdstuk 6 toegelichte  

analysekader.  

 

De analyse van de case Montaigne Lyceum die ik in deze paragraaf 8.2 presenteer levert de 

volgende belangrijkste bevindingen op: 

• In eerste instantie ontstaat op een moeizame wijze een plan met een beperkte interactie 

tussen en binnen de overheidsgerelateerde partijen enerzijds en de marktpartijen 

anderzijds. Een aantal (institutionele) factoren beperken de interactie: de 

onderhandelingsprocedure tijdens de aanbesteding en de gesplitste verantwoordelijkheid 

binnen de overheidsgerelateerde partijen (de gemeente is verantwoordelijk voor de 

bouwkosten en het schoolbestuur voor de onderhoudskosten). 

• Op hoofdlijnen is het plan adaptief, het sluit goed aan bij de functionele eisen op het 

terrein van de onderwijsfilosofie. Er is ruimte gelaten voor gevarieerd ontwerpen (door 

diverse consortia) met gunningcriteria die voornamelijk op de kwaliteit van ontwerp zijn 

gericht. Private consortia richten zich, in een zelforganiserend proces, hier dan ook op. 

• Bij de eerste confrontatie met de praktijk in de beheer- en gebruiksfase blijkt dat het 

systeem deze gebruikspraktijk onvoldoende kan (be)dienen. De planning verliest haar 

adaptiviteit. De beperkte interactie in de ontwerpfase en de focus van de selectie 

(gunningcriteria) op ontwerpkwaliteit wreekt zich evenals een systeemarchitectuur (vaker 

aan de orde bij DBFMO-projecten) die de afzonderlijke partijen elk een deel van ‘de cake’ 

toebedeelt na de ontwerpfase, bij het afsluiten van het DBFMO-contract. Hierdoor 

ontstaat (volledige) orde in het systeem. Er is geen noodzaak dat de afzonderlijke 

elementen (partijen) zich groeperen en samenwerken om een noodzakelijk gezamenlijk 

doel te bereiken.  
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• Zo ver komt het niet, uiteindelijk groeit in het Montaigne Lyceum project samenwerking 

en hernieuwd vertrouwen via de noodzakelijke en frequente interactie binnen en tussen de 

partijen. Dit wordt beloond, samen optrekken levert resultaten op in de vorm van 

geslaagde aanpassingen en tijdsbesparing. Er ontstaat weer leven in het (adaptieve) 

systeem. Deze interactie ontstaat vanuit een hernieuwde spanning die vanuit de negatieve 

situatie is ontstaan. De omgeving (de ongewenste situatie waarin de school zich bevindt) 

levert grote (adaptieve) spanning en concrete kortingen op beloningen 

(beschikbaarheidvergoeding) op. Door de lange termijn relatie van deze PPS ontstaat een 

constructieve werkrelatie, cruciaal voor voortbestaan van het project. 

• Dit herstel door zelforganisatie van het systeem is wel ten koste gegaan van tijd, geld, 

energie. Veel actoren zijn ontevreden geweest en er was sprake van onderpresteren 

gedurende een geruime periode (2 tot 3 jaren). 

• Er is een duidelijk onderscheid aangebracht in de rollen en type beslissingen: selectie, 

initiatief. Aanpassingsbeslissingen vinden, later, plaats in de beheerfase. De noodzakelijke 

koppelingen tussen selectie en initiatief zijn problematisch geweest. 

 

Bovengenoemde kernpunten van mijn analyse van de case Montaigne Lyceum komen voort 

uit de volledige analyse die ik hierna weergeef. 

 

‘Montaigne Lyceum’ als complex adaptief systeem 

Ook de case Montaigne Lyceum is te beschouwen als een ‘complex adaptief systeem’ als ik, 

net als in de eerste twee cases, de definitie van Johnson (2009, p.13-15) hanteer: 

• De onderscheiden groepen actoren tellen op tot vele actoren, met bijbehorende interactie. 

• Feedback is duidelijk aanwezig en waarneembaar. 

• Er is sprake van een open systeem, er is geen afscheiding van de omgeving van het 

actorennetwerk/systeem, het kan door deze omgeving beïnvloed worden. 

• De diverse actoren zijn in potentie in staat hun strategieën aan te passen (en dat doen ze 

ook in deze case). 

 

Analyse van ‘Variatie’  

 

1. Arrange organizational routines to generate a good balance between exploration and 

exploitation 
 

Axelrod en Cohen stellen dat een balans nodig is tussen exploratie en exploitatie. Het systeem moet niet 

voortdurend ‘aan de kook zijn’ en variant op variant stapelen, maar ook niet te snel convergeren naar een 

dichtgespijkerde keuze. Het systeem zit op de rand van orde en chaos. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
Het Montaigne Lyceum project doorloopt verschillende fasen, grofweg: planvorming en 

ontwerp, bouw, exploitatie. Opvallend in deze case is dat de balans tussen exploitatie en 

exploratie in elke fase zo verschillend is. Zo is tijdens de parallel uitgevoerde aanbesteding- 

en ontwerpfase exploratie bevorderd door uit te gaan van niet gedetailleerde, maar functionele 

eisen en een duidelijke set gunningcriteria. Dit leverde gevarieerde aanbiedingen van 

uiteindelijk twee consortia op. De bouwfase is vervolgens geheel gericht op exploitatie van 

het ontwerp. De beheerfase is in het begin, de eerste jaren, ook geheel gericht op exploitatie 

van het plan zoals dat oorspronkelijk bedacht is. De betrokken partijen denken een houdbaar 

plan te hebben, maar dat blijkt een illusie. Onder druk van de problemen die dit voor de 

school oplevert wordt gezocht naar nieuwe oplossingen.  

 



 219

De bron van deze veranderende balans tussen exploitatie en exploratie komt voort uit aard en 

karakter van het DBFMO-contract. Tijdens de aanbestedingsfase van het Montaigne Lyceum 

dienen de actoren in de consortia gezamenlijk tot een winnend bod te komen dat maximaal 

voldoet aan de functionele gunningcriteria. Het verlies van een van de actoren betekent verlies 

voor het gehele consortium. Het aan te bieden geheel moet meer zijn dan de som der delen.  

Na het moment van gunnen wordt het contract tussen gemeente (namens de overheidspartijen) 

en TalentGroep getekend. Echter, in een DBFMO-constructie willen de verstrekkers van 

vreemd vermogen (vaak 80-90% van de benodigde financiële middelen) zo min mogelijk 

risico in de Special Purpose Vehicle/Company (SPV of SPC, de “project BV”, zie hoofdstuk 

4). Dit geldt ook voor de SPC TalentGroep in deze case. In feite wordt de TalentGroep 

gereduceerd tot een financiële holding en worden de risico’s ‘back to back’ contractueel 

doorgelegd naar de drie afzonderlijke bedrijven. Dat wil zeggen dat de bouwkundige risico’s 

bij Strukton komen te liggen, de installatietechnische risico’s bij Imtech en de risico’s op het 

gebied van facilitair management bij ISS (interview voormalig SPC Manager TalentGroep, 5 

maart 2012). Dit geldt ook voor de opbrengsten. Zie ook het organisatieschema uit de 

casebeschrijving (paragraaf 8.1). 

 

Als groep een gezamenlijk (nog niet bereikt) doel (moeten) bereiken verdwijnt hiermee naar 

de achtergrond. Het verlies van de ene partij heeft geen invloed op de andere partij, men kan 

gescheiden van elkaar voor het eigen, individueel vastgelegde deel van de koek 

(risicobeperking, eigen inkomsten veilig stellen) gaan. Op deze wijze houdt men vast aan de 

eigen vastgelegde scope in het contract (‘exploiteren’) en is er geen prikkel in het systeem 

meer aanwezig dat gezamenlijk exploreren bevordert en beloont. De partijen hebben elkaar 

niet meer nodig. In het systeem ontstaat orde, ‘leeft’ niet meer. 

 

Deze eenzijdige focus, gedurende een geruime periode (we spreken zeker over 2 tot 3 jaar), 

vergroot de negatieve spanning tussen het private consortium en de gebruikers van de school. 

Deze spanning is uiteindelijk zo groot dat toch exploratie plaatsvindt naar nieuwe oplossingen 

om deze spanning te reduceren. Het systeem gaat weer leren en wordt weer adaptief. Het past 

zich aan om de schokken te dempen en ontwikkelingen weer te kunnen sturen en productief te 

maken. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
In eerste instantie levert de aanpak met functionele eisen en gunningcriteria in combinatie met 

concurrentie tussen diverse consortia ogenschijnlijk voldoende variëteit op. Bij de 

confrontatie van dit plan met de werkelijkheid van de beheer- en gebruiksfase blijkt dat de 

variëteit vooral betrekking heeft en gestuurd is op ontwerpkwaliteit en kosten. Er is geen 

repertoire beschikbaar aan handelingen voor de beheerfase, de dienstverlening op het gebied 

van goed binnenklimaat, beschikbaarheid van ruimten, snel oplossen van facilitaire 

problemen. De geboden variëteit heeft dus niet alle aspecten en fasen van het project 

bestreken. Ook is de schaduw van de contracten (zie hiervoor) al merkbaar in deze 

aanbestedings- en ontwerpfase: onderhoudsaspecten en facilitaire zaken zijn nauwelijks 

geïntegreerd in het aangeboden plan (naar later blijkt). Ook hier is dus geen sprake van 

variëteit op alle relevante terreinen. Hierdoor kon geen synergie tussen alle aspecten en 

projectfasen ontstaan. Het plan levert vooral zodanige variëteit aan inbreng en voorstellen op 

het gebied van het ontwerp op (in relatie tot de onderwijsvisie van de school) dat alle actoren 

aanvankelijk (en logischerwijs) tevreden zijn in de ontwerp- en (snelle) bouwfase. Het gebrek 

aan variëteit (op onderdelen) uit zich pas na het realiseren van het ontwerp, in de beheer- en 

gebruiksfase waar andere waarden en prestatie-eisen gelden.  
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Door een systeem van boetes en kortingen in combinatie met het besef dat de partijen nog 

tientallen jaren aan elkaar verbonden zijn ontstaat, overigens pas na enkele jaren, voldoende 

balans tussen exploitatie (‘contract) en exploratie van nieuwe mogelijkheden en optimalisaties 

(gericht op de functionele eisen en gebruikerswensen in de beheer- en gebruiksfase; ‘geest 

van het contract’). In de tussentijd is er sprake van veel inefficiëntie en ontevredenheid. Er 

wordt veel energie gebruikt en ingeleverd op kwaliteit en oorspronkelijke doelen (zoals meer 

tijd voor het primaire onderwijsproces). Dat er in de aanbestedings-, ontwerp- en bouwfase 

ook nauwelijks sprake was van interactie en synergie binnen de overheid en consortium en 

tussen de overheidspartijen en het consortium en er geen ‘sociaal kapitaal’ en meer 

vertrouwen was opgebouwd heeft deze inefficiëntie en geringe adaptiviteit versterkt. 

Daarover hierna meer. 

 

2. Link processes that generate extreme variation to processes that select with few mistakes in 

the attribution of credit 

 
Axelrod en Cohen (2000, p.54-56) geven als voorbeeld het Linux computerbesturingssysteem, waarbij een grote 

groep gebruikers het product doorontwikkelt via internet. Zij analyseren dat door deze opzet (vrij toegankelijk, 

gebruik van internet) een enorme hoeveelheid verbetervoorstellen binnenkomen en grote variëteit oplevert. De 

selectie (‘attribution of credit’) gebeurt echter, net als in biologische systemen waar reproductie voorbehouden 

is aan ‘gespecialiseerde’ cellen, door een beperkt aantal centrale actoren. “In both cases, limiting 

“reproduction” to a tiny fraction of all agents reduces the chaotic inconsistency that would follow if all variants 

had equal opportunity to shape the future”. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
Hiervoor werd al duidelijk dat er in de ontwerpfase sprake is van een proces gericht op het 

genereren van veel variatie in mogelijkheden en oplossingen. De selectie van het beste plan 

vindt op een georganiseerde wijze plaats door de gemeente, namens de betrokken 

overheidspartijen. Of de selectie de juiste gunningcriteria, gelet op de problematiek van het 

project, hanteert is de vraag. Er werd voornamelijk op ontwerpkwaliteit en prijs (door de 

krappe begroting in relatie tot de ambitie) geselecteerd. In de vervolgfase van het project 

blijkt dat er geselecteerd is met een blinde vlek voor belangrijke (lange termijn) projectdoelen 

op het gebied van kwaliteit van onderhoud en beheer. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Gelet op de problematiek waar de school voor stond was een te eenzijdige focus op ontwerp 

en prijs onvoldoende om de juiste robuuste beslissingen te nemen die de minste kans op 

fouten op langere termijn opleveren. Vele mogelijke alternatieven die wel zouden inspelen op 

de kwaliteit van onderhoud en beheer zijn bij voorbaat de pas afgesneden. 

 

De ontwerpen en plannen die de aanbieders opstelden waren dus vooral gericht op een lage 

prijs en op de kwaliteit van het ontwerp, de nieuwbouw van de school, niet op kwaliteit van 

het binnenklimaat, facilitaire dienstverlening, snel repareren van kleine gebreken etc. Dat 

blijkt duidelijk uit de beschrijving van deze case in de vorige paragraaf. Ten tijde van de 

confrontatie van dit plan met ‘de werkelijkheid buiten’ in de beheer- en gebruiksfase blijkt het 

plan en het gerealiseerde gebouw inclusief uitvoeringsorganisatie, net als in de Waardse 

Alliantie ten tijde van de bouwfase, inhoudelijk niet te kunnen inspelen op noodzakelijke 

veranderingen, eisen en impulsen vanuit de omgeving en gebruikers.  

 

Door de contractuele verdeling (zie hiervoor) werd deze situatie vastgezet en kon men 

moeilijk uitbreken. Er was sprake van een ‘lock in’. Door de toepassing van boetes en 



 221

kortingen op de beschikbaarheidsvergoeding en het feit dat men voor tientallen jaren aan 

elkaar verbonden is, is e.e.a. uiteindelijk hersteld door de genoemde blinde vlek alsnog in te 

vullen: een duidelijk kwaliteitsplan voor het beheer met als doel de tevredenheid van de 

gebruiker van het gebouw. Vanaf dat moment is veel meer in de geest dan naar de letter van 

het contract gehandeld (zie de casebeschrijving en citaat uit interview met van der Gaag van 

TalentGroep hieronder). Dat houdt tevens in dat de operationele vertegenwoordiger(s) van de 

TalentGroep eigen beslissingsruimte krijgen en integraal aan het werk zijn. En niet meer via 

het contract door de drie moederorganisaties operationeel wordt gestuurd. Deze 

uitvoeringsorganisatie staat dicht bij de gebruikersorganisatie, de school, die inmiddels de 

overheidspartijen vertegenwoordigt. Ook moeten deze medewerkers ‘vakoverschrijdend’, 

integraal kunnen werken. Dit stelt eisen aan hun competenties. Hierdoor ontstaat een basis 

voor een constructieve relatie die noodzakelijk is voor beheer- en gebruiksperiode die 

tientallen jaren zal duren. In feite was de keuze: herstel van de relatie of stoppen met het 

project. 

 

Vertegenwoordigers van deze ‘nieuwe’ uitvoeringsorganisatie (met referte aan de uitspraak 

van Ong hiervoor in de casebeschrijving): “Uiteraard is het contract nog steeds de basis. Maar 

als de gebruiker het koud vindt in een lokaal en wij voelen dat ook, dan gaan we daar wat aan 

doen. Dat er in het contract 19,2 graden is afgesproken, vinden wij dan minder interessant. 

Een tevreden gebruiker is wel interessant” (citaat van der Gaag van TalentGroep in 

Schooldomein, 2010, p.45). 

 

Analyse van ‘Interactie’ 

 

3. Build networks of reciprocal interaction that foster trust and cooperation 

 
Een complex (adaptief) systeem als Montaigne Lyceum staat of valt met ‘interactie’. 

Axelrod en Cohen stellen dan ook dat interactie een systeem ‘levend maakt’ (Axelrod en Cohen, 2000, p.63). 

Interactiepatronen sturen gedrag en uitkomsten van een complex adaptief systeem, de structuur en sturing van 

de interactiepatronen is dus van belang. Interactie gebaseerd op wederkerigheid, vertrouwen en samenwerking 

levert minder opportunisme, meer efficiëntie en meer (economisch) resultaat op (Axelrod en Cohen, 2000, p.67). 

Lange termijn relaties ondersteunen dit. Ook de combinatie van de schijnbare tegenstelling ‘competitie – 

coöperatie’ is een belangrijk kenmerk van complexe systemen (Axelrod en Cohen, 2000, p.66).  

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
Interactie is in het PPS-project Montaigne Lyceum op diverse fronten problematisch geweest.  

Binnen beide partijen was de interactie moeizaam, en ook tussen de twee partijen (overheid en 

TalentGroep) is lange tijd nauwelijks communicatie, laat staan interactie, geweest. “In het 

gehele proces speelde de split tussen de scholenstichting als gebruiker en de gemeente als 

‘eigenaar’ ” (interview voormalig SPC Manager TalentGroep, 5 maart 2012). 

 

Zoals hiervoor al bleek blokkeerde de interactie tussen de beide partijen door de angst dat de 

aanbestedingsregels van de onderhandelingsprocedure zich hiertegen verzetten. Binnen de 

overheidsgerelateerde partijen was ook weinig interactie, de partijen richtten zich op de eigen 

deelbelangen zoals de gemeente die vooral lette op de kosten van de nieuwbouw, of het SCO 

Lucas die vooral veel kwaliteit wilde in de nieuwbouw en kostenreductie verwachtte in de 

exploitatie. De Ministeries hadden geen directe belangen dus voelden weinig wederkerigheid 

en noodzaak tot interactie met de andere overheidspartijen. Tekenend is dat er geen 

projectbureau met eigen projectdoelstellingen ontstond. Binnen het consortium TalentGroep 

was sprake van ‘back-to-back’ doorleggen van afzonderlijke, verdeelde risico’s en 
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opbrengsten. Uit de casebeschrijving (evaluatie en interviews) blijkt duidelijk dat er ook aan 

de private zijde geen eenheid, geen projectorganisatie ontstond. 

 

Uiteindelijk is er uit negatieve overwegingen (boetepunten en kortingen, slechte 

dienstverlening) zoveel spanning ontstaan dat interactie wel moest plaatsvinden. Dit gebeurde 

door de grootste belanghebbende partijen binnen de beide partijen, de school enerzijds en ISS 

en Strukton Integrale Projecten (vanwege het managementcontract; zie casebeschrijving) 

anderzijds. Door via de relatie uit de negatieve situatie te breken is hier uiteindelijk 

vertrouwen, een basis voor oplossingen en (uiteindelijk) een adaptiever systeem ontstaan.  

De lange tijdspanne van dit project werkt hier duidelijk in het voordeel. Dit lijkt de opvatting 

te ondersteunen dat de lange termijn benadering van PPS-projecten, de langdurige 

onderhouds- en beheerfase, en de interactie samen zorg dragen voor een verschuiving van een 

op het contract gebaseerde samenwerking (‘exchange partnership’) naar een meer op 

vertrouwen en verbinding gebaseerde samenwerking (‘collaborative partnership’). Zie ook 

paragraaf 4.3 (Weihe, 2008, p.157; Edelenbos en Klijn, 2007, p.35). Een constructieve 

werkrelatie is profijtelijker in een langdurig traject als het DBFM-project Montaigne Lyceum 

dan een korte termijn strategie op eigen (contractueel) gelijk. Het consortium kiest uiteindelijk 

voor deze strategie. 

 

Wat betreft de combinatie competitie – coöperatie is er in dit PPS-project wel competitie 

bedreven maar tussen (in eerste instantie) nauwelijks (intern) samenwerkende en dus 

functionerende teams, zowel aan publieke als private zijde. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Door het ontbreken van voldoende interactie (en als er interactie was, de conclusies en 

afspraken niet voldoende vastleggen en communiceren) gedurende een lange periode in de 

aanbestedings- en ontwerpfase, bouwfase en deel van de beheerfase is er uiteindelijk een 

‘standstill’ opgetreden en werd noodgedwongen vastgehouden aan ‘het plan’ (interview 

voormalig SPC Manager TalentGroep, 5 maart 2012). Het systeem (inclusief plan) was niet in 

staat te reageren op en zich aan te passen aan ontwikkelingen in haar omgeving. Het systeem 

kreeg de neiging op een technisch-rationele wijze aan het ultieme plan vast te houden. Het 

vertoonde de illusie van het ‘houdbare’ plan. Het ontbeerde adaptiviteit. In feite was het ‘aan 

het sterven’. De afzonderlijke delen reageerden niet meer op elkaar en op de omgeving. Lange 

tijd is er hierdoor, zoals reeds beschreven, sprake van onderpresteren, inefficiënties, 

ontevredenheid en is veel energie nodig die niet productief kon worden aangewend. Zo heeft 

men lange tijd niet de gewenste en verwachte extra tijd kunnen besteden aan het primaire 

(onderwijs)proces en heeft de TalentGroep extra kosten voor herstel en boetes moeten 

ophoesten. 

 

Opvallend is dat in de, in de PPS-Concessie literatuur onderbelichte (zie Wettenhal, 2008, 

p.130), onderhouds- en beheerperiode de samenwerking uiteindelijk wel soepel ging lopen, de 

partners minder gefixeerd waren op het contract en oplossingen werden bereikt. De 

tevredenheid is toegenomen, de sturing ook. Het feit dat de partners een langdurige relatie zijn 

aangegaan speelt hierbij een belangrijke rol, in lijn met de theorie hierover (zie hoofdstuk 3, 

paragraaf 3.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.3).  

 

 4. Assess strategies in light of how their consequences can spread 

 
‘Interactions do not happen at random’. Door barrières of (extra) stimulans ten aanzien van de interactie en 

informatieverspreiding tussen actoren en actorgroepen vindt er als het ware sturing van informatie en/of 

energiestromen plaats. Deze barrières kunnen bewust ingebracht worden, dat geldt ook voor de mate van 
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blokkade van interactie en informatievoorziening. Dit is met name van belang voor de eerder genoemde balans 

tussen exploratie en exploitatie: 

“..a healthy social network should probably contain a mix of strongly and weakly clustered contacts. That is 

what would provide agents with a better balance of exploitation and exploration” (Axelrod en Cohen, 2000, 

p.91). Als alle actoren zeer gemakkelijk, zonder barrières met elkaar kunnen interacteren vindt 

informatieverspreiding in het systeem razendsnel plaats, de ‘wereld’ wordt klein en innovaties die net ontluiken 

verspreiden zich derhalve ook (te) snel en variëteit vermindert; er is sprake van homogenisering en premature 

convergentie. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
Door het veelal ontbreken van interactie heeft er in dit PPS-project ook geen sturing van 

informatie en/of energie plaatsgevonden. Dit houdt ook in dat er nauwelijks sprake was van 

exploratie en later in het proces veelal teruggevallen werd op het initiële plan en aanbod van 

de TalentGroep. Door de toegenomen druk zijn in de beheer- en gebruiksfase de kontakten 

binnen de TalentGroep verstevigd en zijn er op regelmatige basis kontakten met de 

counterpart, de school. Binnen de school worden inmiddels in de beheerfase de interne 

contacten gecoördineerd. Deze coördinatie is gericht op het systematischer melden, 

verzamelen en registreren van klachten en gebreken. Na bundeling worden deze in een 

structureel overleg met de operationele vertegenwoordigers van TalentGroep Montaigne 

besproken. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Hierdoor heeft het systeem, inclusief plan, nauwelijks basis in diversiteit en variëteit (grote 

verscheidenheid aan situaties, argumenten, discussies) en is het niet ‘voorbereid’ op de 

beheerfase en de dagelijkse praktijk van de school waar het een rol moet spelen.  

Om het te vergelijken met ons biologische immuunsysteem trek ik de volgende parallel. Door 

het ontbreken van kontakten, interactie, vertoeft het systeem in een ‘hygiënische’ omgeving. 

Hierdoor bouwt het geen weerstand op door middel van een breed reactierepertoire, waardoor 

na confrontatie met nieuwe omstandigheden een forse besmetting en ziekte kan ontstaan. Dat 

is ook wat gebeurt, in de belangrijkste fase van het project moet de ‘ziekte’ overwonnen 

worden. Het systeem bezit op dat moment onvoldoende weerstand om de ‘aanval’ af te slaan 

(adaptiviteit). Dit kost veel tijd, geld en kwaliteit. 

 

Op dit moment zijn de zaken op orde gebracht, ‘de ziekte is overwonnen’ en vindt er geplande 

uitwisseling plaats over verzamelde gebreken. Deze worden nu naar tevredenheid opgelost 

(zie de casebeschrijving). 

 

5. Promote effective neighborhoods 

 
Resultaten uit een van de onderzoeken naar het beroemde Prisoner’s Dilemma game staan aan de basis van deze 

strategie. Uit deze game blijkt dat op korte termijn het altijd profijtelijk is voor een actor om egoïstisch te 

handelen, maar dat bij samenwerking over een langere periode het resultaat voor beiden beter is dan bij continu 

egoïstisch handelen. Uit onderzoek van Riolo (Axelrod en Cohen, 2000, p.95-100) blijkt dat het inbrengen van 

‘leren’ (het overnemen van strategieën van succesvolle actoren) in een groep actoren met verschillende 

(egoïstische of coöperatieve) strategieën die elkaar ‘at random’ ontmoeten niet automatisch leidt tot meer 

samenwerking (en dus een beter gezamenlijk resultaat). Door het gebruik van symbolen/’tags’ waarbij de 

afspraak was om de interactie op te zoeken met die actoren met dezelfde ‘tag’ ontstond na verloop van tijd wel 

een groeiend verband van samenwerkende en succesvolle actoren. Zichtbaar succes doet volgen. Door actoren 

dus ‘aan elkaar te binden’ door ze letterlijk of figuurlijk dicht bij elkaar te brengen ontstaat en groeit 

profijtelijke samenwerking en kan men uit egoïstisch gedrag breken. De succesvolle strategie blijkt overigens 

een ‘tit-for-tat’ strategie te zijn, een ‘lik op stuk’ strategie waarbij de actor het gedrag van de andere actor 

kopieert met als uitgangspunt een coöperatieve houding. 
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Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
In deze case is niet bewust gewerkt aan het ‘aan elkaar binden’ van de diverse actoren. Uit de 

bovenstaande beschrijving en analyse blijkt dat er dan ook geen echte projectorganisaties aan 

publieke en private zijde zijn ontstaan. Na de crisissituatie ontstaan er, zoals hiervoor 

beschreven onder punt 3, wel actoren die aan elkaar gebonden zijn en werken met de ‘geest 

van het contract’. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Mede door het ontbreken van een strategie voor het bevorderen van samenwerking binnen en 

tussen de teams is er geen tegenwicht ontstaan op de hiervoor al genoemde factoren die een 

‘stand still’ bevorderen (vastleggen van deelbelangen en opsplitsen van risico’s en 

opbrengsten per individuele partij). Het gevolg is dat er nauwelijks interactie plaatsvindt. Dit 

heeft weer gevolgen, die hiervoor al beschreven zijn. Door de crisissituatie en het feit dat de 

publieke en private actoren weer aan elkaar gebonden zijn (interacteren) zijn er weer 

oplossingen gevonden voor problemen en ging ‘het systeem’ weer functioneren. 

 

6. Do not sow large failures when reaping small efficiencies 

 
Processen en deelsystemen aan elkaar linken kan de efficiëntie van systemen verhogen. Maar door aan elkaar te 

koppelen wat voorheen niet aan elkaar gekoppeld was, kunnen risico’s toenemen. Optredende problemen kunnen 

zich veel makkelijker verspreiden door het gehele (gekoppelde) systeem waardoor de gevolgen ook op grotere en 

wijdere schaal optreden. Voorbeelden zijn computersystemen, telefoonsystemen, energienetwerken. Als er ergens 

in bijvoorbeeld het energiesysteem problemen optreden kan, door het feit dat ze op grote schaal gekoppeld zijn 

om lokale energietekorten te voorkomen, het gehele net down gaan en alle gebruikers de negatieve gevolgen 

ervaren. Weegt de hogere efficiëntie op tegen het grotere risico?  

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
In deze case zijn andere en op het eerste gezicht minder koppelingen aangebracht tussen 

actoren en processen dan in de Maastrichtse case en de Waardse Alliantie. Zo zijn de publieke 

planprocedure (Bestemmingsplan en welstand) en de aanbestedingsprocedure niet aan elkaar 

gekoppeld maar serieel geschakeld. Verder is er geen koppeling tussen het gebouw (en directe 

omgeving) en een gerelateerde ruimtelijke ontwikkeling in dit gebied. Daarnaast is de 

koppeling tussen de publieke en private actoren problematisch (en derhalve beperkt), zie de 

beschrijvingen hiervoor. Wel is er sprake van koppeling van alle relevante disciplines, met 

name op het gebied van ontwerp en realisatie, waardoor een volledig geïntegreerde oplossing 

voor het schoolgebouw wordt gecreëerd. 

 

Verder is de onderhouds- en beheerfase gekoppeld. Hiermee onderscheidt deze case zich ten 

opzichte van de cases A2 Maastricht en Waardse Alliantie. Juist mede door deze koppeling 

(en de daarmee gepaard gaande tijdspanne van de relaties in het systeem -30 jaar-) kan het 

systeem de problemen die ontstaan –tegen een hoge prijs- corrigeren en alsnog een goed 

(passend) pad kiezen. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Door de beperkte interactie zijn de in deze case gecreëerde potentiële koppelingen (in 

aanbestedingsfase tussen private en publieke consortia, in het ontwerp tussen de technische 

disciplines, de koppeling met de onderhouds- en beheerfase) niet goed van de grond gekomen 

en niet volledig benut (zie ook de casebeschrijving). Hierdoor is er nauwelijks sprake van 

emergentie en synergie (‘1+1=3’). 
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Door onder andere (naast het boetesysteem) de koppeling met de langjarige beheerfase krijgt 

het systeem de kans haar eigen problemen op te lossen. 

 

Analyse van ‘Selectie’ 

 

7. Use social activity to support the growth and spread of valued criteria 

 
Niet alleen directe promotie van de criteria die gekoppeld zijn aan een wedstrijd of competitie is van belang. Het 

(juiste) gebruik en de bekendheid van deze criteria wordt tevens bevorderd door het gehele proces eromheen: 

het formuleren en debatteren over de criteria voor de te winnen prijs, het samenstellen van de jury, het werven 

van kandidaten en het bekend maken van de winnaars. Zeker als het gaat om subjectieve criteria. Verder kan in 

een dergelijke wedstrijd een set van criteria worden ontwikkeld die boven de gangbare standaarden uitstijgt. 

Een dergelijke benadering leidt tot: 

• winnaars, diegene(n) die de criteria het beste invullen; 

• nieuwe ontwikkelingen, trends, producten die voortbouwen op de succescriteria van deze competities; 

• ontwikkeling van en vormgeving aan de waardering en smaak van het publiek 

(Axelrod en Cohen, 2000, p.125). 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
Er is in het PPS-project Montaigne Lyceum voornamelijk sprake van het uitdragen van de 

gekozen (gunning/selectie)criteria in de aanbesteding. Er is daarbuiten, richting leraren, 

leerlingen en wijdere omgeving geen aandacht besteed aan het communiceren van deze 

criteria. 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
De ‘sociale activiteiten’ rond de selectiecriteria zijn in deze case niet aanwezig. Wellicht 

hadden hierdoor de wensen en eisen van de gebruikers (die nu node gemist werden) alsnog 

geïntegreerd kunnen worden in de totale set criteria. 

 

8. Look for shorter-term, finer-grained measures of success that usefully stand in for longer-

run, broader goals 

 
Selectieprocessen kunnen lang duren. Het gaat vaak om lange termijn doelen, waardoor pas na lange tijd blijkt 

welke oplossing, alternatief voldoet aan de selectiecriteria (de ‘fittest’ is). Door van de lange termijn doelen de 

juiste korte termijn criteria af te leiden en toe te passen kan sneller gekozen worden uit een variëteit aan 

oplossingen of alternatieven. Door een goede afspiegeling van de lange termijn doelen te maken hoopt men dat 

het gekozen alternatief ook het juiste alternatief is gelet op de gewenste lange termijn performance. Hierin ligt 

tevens het risico van deze strategie. De korte termijn selectiecriteria kunnen voor verschillende fasen van de 

planning opgesteld worden om voortdurend de gewenste selecties te (kunnen) maken en het proces langdurig te 

sturen en te begeleiden. 

 

Is er sprake van een dergelijke aanpak in de case Montaigne Lyceum (en waaruit blijkt 

dat)? 
In de eerste fase(n) van het proces, zo blijkt uit de casebeschrijving, zijn de korte termijn 

criteria voornamelijk ontwerpkwaliteit en -kosten. De selectie (en dus ook de planvorming 

door de marktpartijen) stuurt op een plan dat hieraan voldoet. Dit is echter geen afspiegeling 

van de lange termijn-doelen van het project. Op de lange termijn is ook kwaliteit van 

facilitaire dienstverlening, binnenklimaat, snel herstel e.d. van groot belang, zo blijkt uit de 

projectbeschrijving. Het gekozen plan is dus niet zondermeer het juiste alternatief gelet op de 

gewenste lange termijn-performance en -doelen. Het wordt als het ware ‘dood papier’ in de 

beheer- en gebruiksfase van deze PPS. 
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In de latere beheerfase wordt, net als in de Waardse Alliantie in de bouwfase, in feite de 

planvorming opnieuw doorlopen en zijn wel (kwaliteits)plannen geformuleerd die gericht zijn 

op een goede performance op facilitair gebied en binnenklimaat. 

 

De lange duur van de relatie en project werkt hier in het voordeel voor het weer herstellen van 

het adaptieve systeem (van een ontwikkeling van volledige orde, volledig evenwicht terug 

naar de grens tussen orde en chaos). 

 

Welke effecten heeft deze aanpak tot nu toe gehad? 
Uit de casebeschrijving blijkt dat de criteria ontwerpkwaliteit en -kosten onvoldoende waren 

voor het systeem om langdurig adaptief te functioneren en te sturen. Na een paar jaar neemt 

de ontevredenheid bij alle actoren toe, het systeem presteert niet (meer).  

 

Een voordeel is dat (in tegenstelling tot veel klassieke projecten) het systeem georganiseerd is 

voor de langere termijn (als PPS), zodat de actoren zelf de mismatch tussen de criteria en de 

lange termijn doelen ervaren (versterkt door de boetes en dreiging van boetes) en actie 

ondernemen. Een dergelijke lange termijn vergt immers een constructieve werkrelatie, zie ook 

de analyses hiervoor. Inmiddels is sprake van een adaptief functionerend systeem in de 

beheerfase van Montaigne Lyceum. Prestatiecriteria zijn in feite herzien/aangevuld. Prestaties 

en tevredenheid zijn weer op peil. Dit is wat Axelrod en Cohen (2000, p.121) bedoelen met 

“..it is valuable to appreciate that performance measures are defined within the system. They 

are modified (or maintained) and applied (or disregarded) by the agents themselves”. 

 

Analyse van de rolverdeling 

Net als in de cases Maastricht en Waardse Alliantie is het onderscheid tussen diverse rollen 

zichtbaar in het PPS-project Montaigne Lyceum, maar wel in beperktere mate. De rollen en 

bijbehorende typen beslissingen zijn: het initiatief, de aanpassing, de selectie (Teisman, 1998, 

p.70 en 71; 1997, p.29). Het initiatief, het maken van een plan, lag bij de consortia en 

uiteindelijk bij het winnende consortium TalentGroep. De selectiebeslissingen vonden plaats 

door de overheidspartijen, vertegenwoordigd door de gemeente. Aanpassing heeft slechts 

beperkt plaatsgevonden, de gebruikers, docenten en leerlingen zijn in eerste instantie 

nauwelijks betrokken bij beoordeling of becommentariëring van de plannen en voorstellen 

van de initiatiefnemer(s). Het ontbreken van deze aanpassingsbeslissingen is mede de oorzaak 

van het ondersneeuwen van het gebruikersperspectief en -belang in de beheerfase. Ook is 

door de gebrekkige interactie de noodzakelijke koppeling tussen initiatief- en 

selectiebeslissingen moeizaam geweest. Institutionele factoren die deze interactie hebben 

belemmerd zijn: de splitsing tussen budgetten en verantwoordelijkheden op het gebied van 

bouw en onderhoud en de toepassing van de onderhandelingsprocedure tijdens de 

aanbestedings- en ontwerpfase (zie casebeschrijving).  

 

Het gevolg is dat in het project geruime tijd noodgedwongen wordt vastgehouden aan een 

plan dat nauwelijks waarde had in de (beheer)praktijk; in feite werd teruggegrepen op een 

technisch-rationele planningwijze. Uiteindelijk, na enkele jaren, komt de rolverdeling wel uit 

de verf in de beheerfase. Dan krijgen de gebruikers ook een volwaardige rol, die ze opeisen 

door hun groeiende invloed. 

 

Reden waarom in deze situatie voor een PPS gekozen is, en niet voor een gangbare 

traditionele insteek, is m.i. gelegen in de mogelijkheid voor betrokkenen deze PPS als een 

pilot, een proef uit te voeren. Hierdoor raakte het Kenniscentrum PPS van het ministerie 
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betrokken waardoor haar kennis als ‘systeemarchitect’ kon worden ontsloten. Ook de 

mogelijkheid om zo extra resources van de private en publieke zijde (extra middelen voor 

externe adviseurs, experts van het ministerie) in het project te sluizen speelde mee (kennis om 

de onderwijsvisie om te zetten in het gebouw, hoge kwaliteit tegen beperkte kosten). Het 

budget was immers krap en de ambitie van het schoolbestuur hoog.
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Hoofdstuk 9  Cross-case analyse  
 

9.1 Vergelijking van de drie PPS-cases 

 

In de vorige hoofdstukken bestudeerde, beschreef en analyseerde ik de drie PPS-cases 

afzonderlijk. Nu is het tijd ze onderling te vergelijken en conclusies te trekken. Ik doe dat 

door eerst na te gaan welk patroon van adaptiviteit in de PPS-cases te ontdekken valt. Immers, 

adaptiviteit is het doel van een (veronderstelde, in theorie) adaptieve planningwijze als PPS. 

Daarna ga ik aan de hand van de drie casestudies na of en welke gemeenschappelijke 

sturingsaspecten van complexe adaptieve systemen deze adaptiviteit bevorderen. En wat de 

opmerkelijke verschillen zijn met die fasen in de diverse cases die minder adaptieve 

kenmerken hebben.  

 

Hier reflecteer ik vervolgens op en beredeneer ik waarom deze achterliggende 

sturingsaspecten voor deze adaptiviteit (of gebrek aan adaptiviteit) hebben gezorgd. Dit hangt 

samen met de gekozen onderzoeksmethode (zie hoofdstuk 1). De onderbouwing op basis van 

de casestudies geeft indicaties en illustraties voor het vermogen en succesvol inrichten van 

PPS voor grote ruimtelijke en infrastructurele projecten in Nederland. Ook de relatie tussen 

PPS en ‘sturing’ afgeleid van complexiteitstheoretische denkbeelden kan ik dan verder 

beargumenteren.  

 

Hier past wel een kanttekening. De gekozen onderzoeksmethode en de selectie van drie cases 

leiden ertoe dat ik diepgaande en soms ook vergaande conclusies trek. In dit hoofdstuk breng 

ik die met de nodige stelligheid en met argumenten onderbouwd. De beperking van het 

onderzoek is dat deze conclusies zich beperken tot de drie cases. Als algemene conclusies 

voor PPS moeten ze hoogstens als ‘voorlopig’ gezien worden. Het zijn door het beperkt aantal 

cases mogelijkheden die zich in verder onderzoek en praktijktoepassing al dan niet bewijzen. 

Met deze kanttekening dient dit hoofdstuk gelezen te worden. 

 

Wat opvalt in de casestudies is de fluctuatie in de adaptiviteit van de complexe systemen in 

deze PPS-cases. In elke case is er sprake van wisselende adaptiviteit. Adaptiviteit verschilt 

dus niet tussen de cases maar verschilt per fase binnen de cases. Ik heb dat in onderstaande 

tabel weergegeven. Ik merk hierbij twee zaken op: 

• Het onderscheid in fasen ‘Plan/ontwerp’, ‘Realisatie’ en ‘Beheer en gebruik’ doet, zeker 

gelet op de ruime definitie die ik van planning hanteer in dit onderzoek, gekunsteld aan. 

Vandaar dat ik eraan hecht te melden dat de fasen in de praktijk van deze cases in elkaar 

over lopen en dat niet alleen die activiteiten plaatsvinden die de aanduiding van de fase 

doet vermoeden. Ergo, in mijn planningbegrip bestaat de plan- en ontwerpfase niet alleen 

uit plan- en ontwerpactiviteiten maar ook uit uitvoeringsgerichte activiteiten en worden in 

de realisatiefase niet alleen uitvoeringsactiviteiten verricht maar ook ontwerpactiviteiten.  

• De mate van adaptiviteit lees ik op grond van de definitie van adaptiviteit in hoofdstuk 3 

en de beschrijving van de cases kwalitatief af aan beïnvloedend vermogen (er is sprake 

van grip, ‘sturing’), de inefficiënties in het proces en de tevredenheid van de betrokken 

actoren (zie ook paragraaf 3.3 over adaptiviteit). 
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Fase/Case A2 MaastrichtA2 MaastrichtA2 MaastrichtA2 Maastricht    Waardse AlliantieWaardse AlliantieWaardse AlliantieWaardse Alliantie    Montaigne LyceumMontaigne LyceumMontaigne LyceumMontaigne Lyceum    

Plan en ontwerpPlan en ontwerpPlan en ontwerpPlan en ontwerp        +      -      0 

RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie        0 (gestart)      +      - 

Beheer en gebruikBeheer en gebruikBeheer en gebruikBeheer en gebruik        nvt      nvt      + (na 2 jaar) 

 

Tabel 15: Adaptiviteit in de drie PPS casestudies vergeleken 

 

 

Opvallend is het patroon dat in elke case een andere fase als ‘adaptief’ kwalificeert. PPS 

levert dus niet automatisch adaptiviteit op. Interessant is wanneer wel. 

 

In onderstaande tabel ga ik na hoe ik de sturingsaspecten in de betreffende (adaptieve) 

projectfasen van de drie casestudies begrepen heb. Daarna volgt een toelichting en 

onderbouwing. Het (toegevoegde) aspect in de analyse (rolverdeling) ligt ik afzonderlijk toe 

in paragraaf 9.3. 

 

Sturingsaspect 

complexe systemen 

Plan/ontwerp A2Plan/ontwerp A2Plan/ontwerp A2Plan/ontwerp A2----

MaastrichtMaastrichtMaastrichtMaastricht    

Realisatie Waardse Realisatie Waardse Realisatie Waardse Realisatie Waardse 

AlliantieAlliantieAlliantieAlliantie    

Beheer en gebruikBeheer en gebruikBeheer en gebruikBeheer en gebruik    

Montaigne LyceMontaigne LyceMontaigne LyceMontaigne Lyceumumumum    

Variatie    

1.1.1.1.Exploitatie/exploratieExploitatie/exploratieExploitatie/exploratieExploitatie/exploratie    Exploratie met 

exploitatie als 

referentie  

Idem Idem 

2.2.2.2.Variatie gekoppeld Variatie gekoppeld Variatie gekoppeld Variatie gekoppeld 

aan selectieaan selectieaan selectieaan selectie    

Ja Ja Ja 

Interactie    

3.3.3.3.Wederkerige Wederkerige Wederkerige Wederkerige 

interactieinteractieinteractieinteractie    

Ja Ja Ja 

4.4.4.4.Verspreiding Verspreiding Verspreiding Verspreiding van van van van 

informatieinformatieinformatieinformatie    

Gerichte, geplande 

en gebundelde 

informatiestromen 

Idem Idem 

5.5.5.5.Actoren dichtActoren dichtActoren dichtActoren dicht    bij bij bij bij 

elkaar brengenelkaar brengenelkaar brengenelkaar brengen    

Publiek consortium 

en Privaat 

consortium, elk een 

eigen identiteit 

Eén Publiek-

privaat consortium 

met een eigen 

identiteit 

Uiteindelijk Publiek 

consortium en 

Privaat consortium, 

elk een eigen 

identiteit 

6.6.6.6.Opvallende Opvallende Opvallende Opvallende 

kkkkoppelingenoppelingenoppelingenoppelingen    

RO en Infra Publieke en Private 

actoren in Alliantie 

Bouwkundige, 

Installatietechnische 

en facilitaire zaken 

Selectie    

7.7.7.7.Gebruik en promotie Gebruik en promotie Gebruik en promotie Gebruik en promotie 

van van van van 

performancecriteriaperformancecriteriaperformancecriteriaperformancecriteria    

Ja  Ja  Ja (gebruik) 

8.8.8.8.Korte termijnKorte termijnKorte termijnKorte termijn----criteria criteria criteria criteria 

afgeleid van lange afgeleid van lange afgeleid van lange afgeleid van lange 

termijntermijntermijntermijn----    doelendoelendoelendoelen    

Ja, voor deze fase. 

Niet voor alle fasen.  

Ja, voor deze fase. 

Niet voor alle 

fasen. 

Uiteindelijk ja, voor 

deze fase.  

Niet voor alle fasen. 

 

Tabel 16 Sturing in adaptieve projectfasen PPS casestudies op basis van Axelrod en Cohen 

(2000) 
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9.2. Nadere toelichting op de sturing in adaptieve fasen van de drie PPS-cases 

 

Plan- en ontwerpfase A2 Maastricht 

In de plan- en ontwerpfase van A2 Maastricht is het uitgangspunt, het kader dat door de 

gezamenlijke overheden bij de start van het proces hebben geformuleerd. Dit kader geeft aan 

dat de A2 niet om Maastricht heen zal gaan, maar ondergronds door Maastricht. Deze 

exploitatieve basis, die omgezet is in een functioneel Programma van Eisen, is evenwel zo 

ruim dat daarbinnen exploratief gewerkt kan worden. Deze ruimte is gecreëerd door het 

gebruikelijke ‘doorplannen’ van de overheid naar een relatief gedetailleerd (Ontwerp) 

Tracébesluit (de gebruikelijke route) achterwege te laten.  

 

De exploratie wordt vervolgens gestuurd en gestimuleerd door het gebruik van zogenaamde 

‘wensen’, in feite performancecriteria als selectiemiddel, competitie en een zware jury in een 

selectieproces. Ook door de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur is de 

’ruimte’ om creatief te exploreren groot. De perfomancecriteria zijn afgeleid van de overall 

doelen die van meet af aan gekoppeld zijn aan dit project en planningproces. 

 

Dit is de basis voor de adaptiviteit van deze projectfase in Maastricht. Echter, deze kans was 

nooit gegrepen indien er geen bewust georganiseerde interactie zou zijn. Private 

samenwerkingsverbanden waren dan niet ontstaan, hadden in ieder geval geen integrale 

ontwerpen gemaakt in een noodzakelijke interactie van diverse disciplines. Het publieke 

samenwerkingsverband was dan niet ontstaan waardoor de spelregels rond de selectie niet van 

de grond waren gekomen. 

 

De interactie tussen de actoren in de afzonderlijke private samenwerkingsverbanden 

(consortia) en het publieke samenwerkingsverband evenals de interactie tussen de private 

consortia en het (publieke) Projectbureau heeft goed gefunctioneerd door: 

• De noodzaak tot samenwerken (wederkerigheid, zonder alle genoemde 

samenwerkingsrelaties zou er verloren worden (privaat motief) of de aanbesteding 

mislukken (vooral een publiek motief)). 

• Het ontstaan van en werken aan zelfstandigheid en een eigen identiteit (en eigen 

bevoegdheden) bij het publieke projectbureau en de private consortia. Ze vormen ieder 

een duidelijke eenheid. 

• Bewust geplande en geregisseerde informatiestromen, waardoor geen verstoring 

plaatsvond door vroegtijdige interferentie van publiek of politiek en waardoor voldoende 

variatie werd geborgd bij het (gescheiden) exploreren van de opgave door de drie private 

consortia. 

 

Realisatiefase Waardse Alliantie 

In de realisatiefase van de Waardse Alliantie is het aanbiedingsontwerp van HBSC niet, zoals 

in een klassieke aanpak, een wet van meden en perzen, een strakke exploitatiebasis waar niet 

van afgeweken kan en mag worden (waardoor geen exploratie meer mogelijk is). Deze 

exploitatiebasis wordt opgevat als een referentieontwerp, exploratie wordt gestimuleerd om 

het ontwerp en vervolgens de realisatie van het ontwerp te challengen en te verbeteren 

waardoor kosten bespaard kunnen worden en waardoor de omgeving tevreden wordt. Sturing 

van deze exploratie vindt plaats door het gebruik van (vijf) Kritische Succes Factoren 

(performancecriteria) en een selectieproces door het Managementteam en Bestuur van de 

Alliantie. Deze (perfomance)criteria zijn afgeleid van de overall doelen die het project wil 
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bereiken. Het kader waarbinnen dit gebeurde wordt bewaakt door Railinfrabeheer, als 

overheidspartij. 

 

Dit is de basis van de adaptiviteit die de realisatiefase van de case Waardse Alliantie zo 

kenmerkt. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder de bewust georganiseerde interactie, 

vormgegeven in een Alliantieorganisatie bestaande uit de twee bloedgroepen Publiek en 

Privaat. Door deze interactie maakte het mogelijk dat succesvolle oplossingen het licht zagen 

in de lopende uitvoering, passend bij de (meest recente ontwikkelingen rond) vijf 

performancecriteria. Haar succes is te danken aan de eigen identiteit die het heeft weten op te 

bouwen, door gerichte organisatie vanuit de moederorganisaties en door de medewerkers van 

de Waardse Alliantie dicht bij elkaar te brengen (in één entiteit, met één doel: het projectdoel, 

in één gebouw). Het projectbelang kwam hiermee voorop te staan, de moederorganisaties 

acteerden ‘op afstand’ door zich op te stellen als ‘aandeelhouders’. De moederorganisaties 

beïnvloedden niet vanuit het eigen organisatiebelang, pleegde geen hiërarchische interventies 

buiten het Alliantiemanagement om. De Alliantieorganisatie kreeg speelruimte om te 

handelen en om de eigen identiteit te laten groeien (dit ging hand in hand). Ook in de 

realisatiefase van de Waardse Alliantie werd door het oprichten van de Alliantieorganisatie de 

noodzaak tot samenwerken manifest. In de analyse van deze case werd al duidelijk hoe er ‘als 

vanzelf’ regie kwam op de informatiestromen door de constructie met een 

Alliantieorganisatie. 

 

Beheer- en gebruiksfase Montaigne Lyceum 

In het begin van deze fase van het PPS-project Montaignelyceum gaat het private consortium 

uit van het DBFM-contract en beschouwt dit als een exploitatiebasis om de scope en 

bijbehorende budgetten te verdelen over de verschillende partijen (en belangen) binnen het 

consortium. Dit levert grote spanning op met de publieke partij die vooral belang heeft bij het 

nakomen van projectdoelen. Hierdoor is er sprake van een star (‘contractueel’) systeem dat 

niet meebeweegt met de ontwikkelingen maar in feite vasthoudt aan het verleden. Er zijn veel 

conflicten. 

 

Er ontstaat, door de grote spanning (crisis), uiteindelijk een adaptievere planningwijze door 

twee mechanismen die hand in hand gaan: 

• Het DBFM-contract wordt niet meer naar de letter geïnterpreteerd, maar naar de geest. De 

projectdoelen staan voorop, niet de gedetailleerde uitwerking in middelen. Dat wil zeggen 

dat het private consortium de gedetailleerde uitwerking en afspraken in het DBFM-

contract ziet en hanteert als een referentie waarvan afgeweken kan worden zodra de 

oorspronkelijke projectdoelen (outputspecificaties) en terechte signalen van gebruikers dit 

vergen. De harde exploitatieregels worden vervangen door een exploitatiebasis die 

exploratie van nieuwe ‘middelen’ mogelijk maakt binnen de oorspronkelijke en nieuwe 

noodzakelijke (van de lange termijn afgeleide) projectdoelen. De ruimte voor exploratie is 

ruim vanwege het integrale karakter van het project met koppelingen tussen ontwerp, 

bouw en onderhoud en (inhoudelijke) koppelingen tussen bouwkunde, installatietechniek 

en facilitaire zaken. Hierdoor kan het private consortium TalentGroep verschillende opties 

binnen het budget exploreren. Het lange termijn-karakter van deze PPS en een 

boetesysteem zijn belangrijke factoren achter bovenstaande ontwikkeling in de beheerfase 

van deze school. 

• Betere interactie binnen het private consortium, dat als een eenheid gaat opereren. Dit 

consortium krijgt zelfstandige speelruimte en grijpt deze aan, waardoor ook een eigen 

identiteit ontstaat, los van de moederorganisaties. De moederorganisaties trekken zich 

verder terug, grijpen niet meer direct in op basis van de door hun geclaimde scope en 
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gedragen zich meer en meer als ‘aandeelhouders’ die integraal (mede)verantwoordelijk 

zijn voor het totale resultaat. Hierdoor, en in combinatie met een duidelijke leidende 

positie van de school in het publieke consortium (mede als gevolg van de fase van het 

project), ontstaat een goede en gezonde wisselwerking tussen privaat en publiek 

consortium. De informatiestromen worden duidelijker. Ook de rol en invloed van ‘de 

gebruikers’ (leraren en leerlingen) wordt groter. 

 

 

9.3 Nadere toelichting op de rolverdeling in de drie PPS-cases 

 

Uit de vergelijking van de analyses van de rolverdeling in deze drie cases blijkt dat er in 

bovengenoemde fasen sprake is van een scherpe rolverdeling: 

• Het (publiek-) private consortium treedt op als initiatiefnemer met een eigen identiteit. 

• Het publieke consortium/de publieke partij neemt en bewaakt de selectiebeslissingen. 

• Gebruikers, omgevingspartijen en/of belangengroepen krijgen een volwaardige en 

ingepaste rol als criticaster, als ‘aanpassers’ (Teisman, 1998, p.53) van de initiatieven en 

plannen. 

 

De drie rollen en de daaraan verbonden partijen blijven gescheiden en uit elkaars vaarwater. 

Wel is er sprake van interactie en wisselwerking tussen initiatief-, selectie- en 

aanpassingsbeslissingen en informatiestromen hiertussen. Men neemt elkaars rol niet over. 

Met andere woorden: alle actoren krijgen een volwaardige rol en slagen erin die tijdens de 

betreffende (adaptieve) planningfase te handhaven. 

 

Ongeacht de vorm van de PPS blijkt dat de drie hoofdfactoren in de sturing van complexe 

adaptieve systemen terug komen in een op PPS gebaseerde systeemarchitectuur. 

In de cases (de betreffende adaptieve fasen binnen de cases) zie ik een patroon, namelijk dat 

de (publiek-)private initiatiefnemer gekoppeld is aan ‘Variatie’ en dat de publieke beslisser 

gekoppeld is aan ‘Selectie’. Hun interactie is gekoppeld aan ‘Interactie’ (en de onderliggende 

sturingsaspecten). De rollen en de gekoppelde sturingsfactoren zijn in de onderzochte PPS-

cases in feite concreet vertaald in een systeemarchitectuur door ‘metaplanning’. 

 

Wat opvalt is het belang van de ‘aanpassers’ in de adaptiviteit van de onderzochte fasen van 

de PPS-cases. In alle drie de cases is er sprake van een duidelijke rol en positie als ‘aanpasser’ 

van de omgeving, gebruikers en/of belangengroepen. Zonder deze challengerol lijkt PPS zelfs 

minder adaptief. In de plan- en ontwerpfase van ‘A2 Maastricht’ vindt de ‘challenge’ plaats 

door de omgeving een officiële rol te geven als adviseur van de private consortia. Dit leverde 

een duidelijke bijdrage aan het robuuste karakter van het plan. In de realisatiefase van de 

‘Waardse Alliantie’ vindt ‘gedwongen’ interactie plaats met de omgeving omdat deze 

interactie in feite verplicht werd om op een belangrijke KSF, een belangrijk selectiecriterium 

te scoren. In de beheerfase van het ‘Montaigne Lyceum’ is een belangrijke factor in het weer 

‘tot leven brengen’ van het systeem de rol die de gebruikers opeisen en kunnen opeisen door 

de belangrijke rol die ze spelen in de langdurige beheer- en gebruiksfase van deze PPS. Deze 

gebruikers laten de private en publieke consortia zien waar het in PPS om draait: het nut van 

het project en de projectdoelen/prestaties voor de (eind)gebruikers. Zij verzorgen de 

noodzakelijke feedback en druk voor de verandering. 

 

In die zin past PPS, met haar focus op het nut en belang van de gebruiker en omgeving (zie 

hoofdstuk 4), bij een planningwijze gebaseerd op inzicht in complexe adaptieve systemen. 
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Immers, dit systeem gaat goed en zelforganiserend werken als er voldoende (adaptieve) 

spanning is (en wordt waargenomen). 

 

In de (PPS) systeemarchitectuur zijn de positie, taken en rol van de betreffende organisaties 

geregeld. De partijen kunnen hier niet uit ontsnappen omdat een en ander via de 

aanbestedingsregels (hard) vastgelegd is. 

 

PPS, meer in het algemeen adaptieve planning, is een keuze die door overheidsorganisaties 

wordt gemaakt. Uit de analyses van de cases maak ik op dat deze keuze met name aan de orde 

is indien: 

• Het project niet automatisch verbonden is aan één overheidsorgaan, of dat het bepalende 

overheidsorgaan zijn plannerspositie op basis van de praktijk zijn positie als relatief 

inschat. Ook hier is ‘variatie’ gewenst. 

• De ‘resources’ voor het project initieel onvoldoende zijn en de inbreng van ‘resources’ 

van private partijen (en andere overheden) noodzakelijk zijn. Het gaat dan vooral om 

ontwerp-, bouw- en onderhoudskennis gerelateerd aan financiën/kosten en steun. 

• ‘Metaplanners’ vanuit de overheid beschikbaar zijn en een rol krijgen om de 

systeemarchitectuur te ontwerpen. Zij hebben conceptuele competenties, autoriteit en 

inzicht en overzicht in theorie en praktijk van organisatiekunde, 

bestuurskunde/bedrijfskunde en planningtheorie. Zij blijven het concrete PPS-project en -

proces volgen en adviseren. In alle onderzochte adaptieve PPS planningfasen zijn, als er 

sprake was van bewust vormgegeven ‘metaplanning’ en systeemarchitectuur, private 

partijen geconsulteerd en betrokken. 

 

In die zin zijn we weer terug bij de ontwikkeling in de planningtheorie (hoofdstuk 2). De 

voorlopers van op complexe adaptieve systemen gebaseerde planningtheorie, de 

contingentietheorie en de netwerktheorie laten zien dat de planningwijze moet passen bij de 

planningomgeving. Van de contingentietheorie leren we dat de planningwijze afgestemd moet 

zijn op de doelen en de kennis van de betrokken actoren (‘willen en weten’), het denken in 

netwerken leert ons dat het ook gaat om het ‘kunnen’, de middelen die de actoren ter 

beschikking staan (vergelijk de bevindingen over de resources hiervoor).  

 

Bovenstaande lessen uit de door mij onderzochte PPS-cases leren dat planning alleen zelf 

onderdeel van het gehele complexe adaptieve (planning)systeem gaat uitmaken (inclusief de 

lessen van de sturing van complexe systemen) en dus een volgende stap in haar ontwikkeling 

kan zetten, indien de betrokken overheid/overheden dit zelf ook zo zien, onder ogen zien dat 

‘willen, weten en kunnen’ (Bressers, 1983, p.190) bij diverse actoren zit en bij elkaar gebracht 

kan worden voor synergie, door te sturen op systeemniveau. In die zin is de opvatting van 

Zuidema (2011, stelling 8) in zijn dissertatie treffend: “Post-contingency tells us adapting our 

governance approaches contingently to the different circumstances is also a matter of choice”. 

 

Alleen op deze wijze bestaat er een kans de in Nederland nog aanwezige collectieve 

overtuiging van technisch-rationele planning verder te veranderen in de richting van vormen 

van adaptievere planning, waaronder PPS. Deze collectieve overtuiging is echter nog 

dusdanig sterk dat zelfs in PPS-en de technisch-rationele planningwijze altijd op de loer ligt. 

Dit onderwerp bespreek ik hierna, op basis van de analyses in de casestudies. 
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9.4 Mogelijke oorzaken van geringe adaptiviteit in de drie PPS-cases 

 

De volgende fasen in de drie PPS-cases heb ik als niet of matig adaptief getypeerd: 

• Realisatiefase A2 Maastricht 

• Plan- en ontwerpfase Waardse Alliantie 

• Plan- en ontwerpfase Montaigne Lyceum 

• Realisatiefase Montaigne Lyceum 

 

In deze paragraaf geef ik hier, op basis van de afzonderlijke casestudies, een nadere 

toelichting op. Uit de analyse van de cases aan de hand van de acht geïdentificeerde 

sturingsfactoren voor complexe adaptieve systemen blijkt dat deze cases het spiegelbeeld zijn 

van de drie fasen die ik in de PPS-cases als adaptief kon aanmerken.  

 

In de Realisatiefase van A2 Maastricht is er sprake van een overkoepelend contract met 

daaronder een UAV-gc contract voor de infrastructuur en een Ontwikkelcontract voor de 

ruimtelijke ontwikkeling. Met name het eerste deel van het project, de infrastructuur (met de 

tunnel als meest in het beeld springende infrastructurele object), komt tot stand op basis van 

een contract dat voornamelijk ‘exploitatief’ van karakter is, in ieder geval geen ruimte kent 

voor door prestatie-eisen gestuurde exploratie. De interactie tussen het publieke en private 

consortium blijft hier wel in stand, op basis van de ontwerpfase waarin deze consortia een 

eigen identiteit ontwikkelden en een goede onderlinge verstandhouding en relatie creëerden.  

Verder is ook het plan zelf robuust en tegen een stootje bestand. 

 

Ik schat in dat dit onvoldoende is om een adaptieve en succesvolle planning in de realisatie te 

bewerkstelligen die snel en juist weet in te spelen op de omgeving en veranderende en 

onvoorziene omstandigheden, die zeker zullen optreden. Het (bevroren) plan en de planning 

zullen in de tijd snel aan waarde voor besluitvorming in een langjarig traject verliezen. 

Technisch-rationele planning zal wellicht de toon gaan zetten. De overheid heeft als het ware 

het plan geadopteerd en verwerkt in haar Tracébesluit. Het private consortium Avenue 2 zal 

meer in een rol komen die past bij een private partij in een technisch-rationele planningwijze, 

als uitvoerder van het inhoudelijk in het contract vastgelegde plan (planconformisme) 

conform afgesproken inhoudelijke scope met bijbehorend budget. Er is voor deze fase en de 

beheerfase geen duidelijke en expliciete systeemarchitectuur doordacht, althans ik heb deze 

niet aangetroffen. 

 

In de Plan- en ontwerpfase van de Waardse Alliantie is geen sprake geweest van 

exploratiemogelijkheden en -vrijheid met prestatie- en selectiecriteria als sturende elementen. 

In feite werd het ontwerp gedomineerd en uitgewerkt door Railinfrabeheer. Het private 

consortium kon daar als uitvoerder een prijs bij maken. Dit past bij een technisch-rationele 

planningwijze met een dominante overheidspartij als planner. Ook qua interactie was nog 

geen sprake van een volwaardige rol voor beide partijen en een eigen identiteit voor het 

private consortium. In de systeemarchitectuur van deze fase is geen aandacht geschonken aan 

een goede organisatie van de rollen: initiatief, aanpassing en selectie. 

 

Ook de Plan- en ontwerpfase van Montaigne Lyceum is nauwelijks adaptief. Hier zit de kern 

niet in de mogelijkheden tot exploratie, die zijn er volop. Ook is er een exploitatiebasis waar 

men op kan voortbouwen. Adaptiviteit komt hier niet uit de verf door het gebrek aan 

interactie tussen het publieke en private consortium alsmede het gebrek aan eigen identiteit en 

bevoegdheden van het publieke en private consortium. In de organisatie is aandacht voor en 

organisatie van ‘Variatie’ en ‘Selectie’. De rol voor ‘aanpassers’ ontbreekt echter. Verder is 
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‘Interactie’ als derde sturingsfactor in een complex systeem onvoldoende georganiseerd (geen 

eigen identiteit, geen interactiemogelijkheden aangeboden voor het plan- en ontwerpproces). 

Hier is geen overduidelijke technisch-rationale planning aan de oppervlakte gekomen, maar 

wel krijgen elementen van deze benadering een kans, bijvoorbeeld gelijkwaardige interactie 

komt niet van de grond. Dit past bij een technisch-rationele benadering waarin de 

overheidsparij domineert en de lakens (instructies) uitdeelt. 

 

De Realisatiefase van Montaigne Lyceum is niet adaptief omdat ‘exploitatie’ overheerst. Het 

(DBFMO-)contract en de daarin vastgelegde scope, risico’s en budgetten zoals die verdeeld 

zijn onder de bedrijven van het private consortium zijn leidend. De rol van de financiers 

versterkt dit evenals de opsplitsing van het private consortium in een bouwconsortium 

enerzijds en een onderhoudsconsortium anderzijds. De outputspecificaties, achterliggende 

projectdoelen spelen geen rol omdat de selectierol van het publieke consortium door gebrek 

aan (georganiseerde) interactie tussen privaat en publiek geen kans krijgt. Ook hier speelt het 

probleem van onvoldoende zelfstandige consortia aan publieke en private zijde met een eigen 

identiteit; de ‘moeders’ met hun deelbelangen overheersen. 

 

 

9.5 Conclusies  

 

Uit bovenstaande bevindingen uit de vergelijkende analyse van de drie cases ontleen ik de 

volgende conclusies.  

 

1. PPS bevat in zichzelf in theorie adaptief vermogen vanwege de nadruk op de wederkerige 

interactie tussen publieke en private partijen, functionele eisen met ruimte voor een 

variëteit aan oplossingen, performancecriteria als selectiemiddel en de begeleiding van het 

gehele planningproces en life cycle van een project, van plan en ontwerp tot en met de 

beheer- en gebruiksfasen (zie hoofdstuk 4). 

 

2. PPS is echter niet automatisch een adaptieve planningwijze. Dat blijkt uit de onderzochte 

praktijk (de casestudies). PPS als adaptieve planningwijze heeft als basisvoorwaarde dat 

in alle fasen van een planningproces een bewuste systeemarchitectuur met een 

georganiseerde rolverdeling concreet gemaakt wordt met een (private of publiek-private) 

initiatiefnemer, de overheid in de rol voor selectiebeslissingen en -bewaking, de omgeving 

en (eind)gebruikers als ‘aanpassers’ (challengers of tegendenkers) evenals bewust 

georganiseerde interactie tussen deze rolhouders.  

 

Adaptieve planning en ook PPS vormgegeven als adaptieve planning sturen dan op 

systeemniveau waardoor proces en inhoud als het ware vanzelf tot stand komen 

 

3. Het analyse- en actiekader van Axelrod en Cohen bewijst zich in de praktijk, de inzet van 

de geïdentificeerde acht sturingselementen voor complexe adaptieve systemen leidt tot 

een bruikbare interpretatie van de processen en organisatie van grote ruimtelijke en 

infrastructurele (PPS-)projecten in deze drie cases. 

 

4. Voor PPS als adaptieve en succesvolle planningwijze in de onderzochte cases moet, naast 

de basisvoorwaarde (zie conclusie 2), aan tenminste drie voorwaarden voldaan worden:  

• Ten eerste dient de organisatie van de PPS zodanig ingericht zijn dat iedere 

planningfase van start gaat met een exploitatie- of referentiekader dat vervolgens 

actief en explorerend wordt aangevuld en ingevuld of waarvan (deels) actief wordt 
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afgeweken (zie analysekader van Axelrod en Cohen, tabellen 7 en 16, punt 1). Van 

lange termijn projectdoelen afgeleide performancecriteria voor iedere planningfase 

sturen deze exploratie van mogelijkheden (relatief korte feedbackloops). In iedere fase 

wordt zodoende de exploratieruimte specifieker, steeds wordt alleen datgene dat past 

bij de performancecriteria per planningfase geselecteerd en vastgelegd c.q. uitgevoerd. 

Er dient hiervoor sprake te zijn van een rolverdeling, met rollen voor exploratie, het 

aanpassen en testen van de oplossingen uit de exploratie en het formuleren en 

toepassen van de performancecriteria als selectiemiddel (zie conclusie 2) (aspecten 1, 

2, 6, 7 en 8 van het actie- en analysekader van Axelrod en Cohen). Selectie houdt 

automatisch concurrentie in, deze kan plaatsvinden tussen organisaties en tussen 

oplossingen/strategieën, beide vormen komen voor in de onderzochte PPS-cases. Met 

iedere planningfase bedoel ik niet alleen de plan- en ontwerpfase en realisatiefase 

maar, zo blijkt uit de casestudies, zeker ook de langjarige beheer- en gebruiksfase. 

 

• Ten tweede, zo blijkt uit de drie cases, dient er sprake te zijn van wederkerigheid en 

interactie tussen publieke en private consortia (projectorganisaties) met een eigen 

identiteit, zelfstandigheid en bevoegdheid, waarbij de moederorganisaties zich 

beperken tot de rol van ‘aandeelhouder’ met medeverantwoordelijkheid voor het 

totaalresultaat. Ook hier in alle fasen van het planningproces, van plan/ontwerp tot en 

met beheer en gebruik (aspecten 3, 4 en 5 van het actie- en analysekader van Axelrod 

en Cohen). De wederkerigheid en wederzijdse afhankelijkheid wordt bevorderd door 

het gebruik van aanbestedingsmogelijkheden die de wet- en regelgeving biedt en door 

het project een langjarig karakter te geven. Ik ga hier verder dan ‘zelfbinding’ 

(Teisman, 1997, p. 48) die gelet op de conclusies van hoofdstuk 5 nog te vrijblijvend 

is (of in ieder geval deze indruk wekt). Uit deze cases blijkt dat een ‘extern middel’ 

(de aanbesteding en bijbehorende spelregels) waaraan de actoren zich binden 

daadwerkelijk leidt tot wederzijdse afhankelijkheid.  

 

• Ten derde is de rol van ‘aanpassers’ (‘challengers’ of tegendenkers, zoals ik ze noem) 

cruciaal, de feedback van de omgevings- en gebruikersorganisaties moeten een plek 

krijgen in de interactie tussen het publieke en private consortium. Dit aspect is in de 

PPS-literatuur tot nu toe verwaarloosd, hoogstens behandeld in het kader van de 

onderhouds- en beheerfase, maar ik stel dat deze rol van groot belang is voor de 

adaptiviteit en succes van de onderzochte PPS-en. De eenzijdige relatie tussen 

overheid en marktpartijen, die de neiging heeft zich af te sluiten van het volledige 

netwerk van afhankelijke actoren en de performance waar het daadwerkelijk om draait 

(het perspectief van de gebruikers en omgevingspartijen), wordt verrijkt met een 

blijkbaar noodzakelijke inbreng van deze actoren gedurende het gehele proces, in alle 

fasen. Zie ook het intermezzo in hoofdstuk 4: ‘Tijd om Samenwerken in PPS-

Projecten te ontwikkelen’. Hier blijkt uit de cases dat proces- én projectmanagement 

samen, zoals uiteengezet in dit intermezzo, ingezet moeten worden. Door een 

volwaardige rol voor ‘aanpassers’ kan ook de invloedrijke technische rationaliteit 

doorbroken worden (zie hoofdstuk 5). 

 

Deze actoren zorgen er, in de onderzochte cases voor dat de variatie en dus de 

dynamiek van het systeem en de systeemomgeving als het ware vertegenwoordigd 

blijft in het (sturings)proces. Ook het weerstandsvermogen van het systeem neemt toe. 

Inbreng van de ‘civil society’ is dus niet alleen wenselijk maar noodzaak in PPS, zo 

luidt mijn bevinding op basis van de drie onderzochte cases. Uiteindelijk bepalen in 

deze cases direct of indirect de ‘afnemers’: gebruikers en de omgevingspartijen of een 
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ruimtelijk of infrastructuurproject tot stand komt en overleeft en niet alleen de 

‘aanbieders’: de overheid en de marktpartij(en). In hoofdstuk 10 reflecteer ik hier 

verder op. 

 

De planning die in de drie PPS-cases hieruit voorkomt is adaptief, past zichzelf 

voortdurend aan aan de situatie en weet waarde te houden gedurende het langjarige 

planningproces, waarde die zich vertaalt in sturend vermogen. Juist het vermijden van 

planconformiteit sec draagt bij aan dit sturend vermogen en de diverse successen die uit 

de onderzochte PPS-cases blijken. 

 

De onderzochte PPS-cases kwalificeren allen als complexe adaptieve systemen. De 

‘sturingselementen’ uit het complexiteitstheoretische kader van Axelrod en Cohen bieden 

inzicht in en handvaten voor ‘sturing’ in deze PPS-en. 

 

5. De vorm van PPS alsmede de gebruikte contractvormen in deze cases maken hierbij geen 

verschil, beide zijn (in bepaalde fasen) adaptieve planningwijzen mits ze aan de drie 

voorwaarden (inclusief basisvoorwaarde, zie conclusie 2) voldoen. 

 

6. PPS maakt als planningwijze meer kans als we de drie cases bezien, indien: 

• De overheid onvoldoende resources heeft of onvoldoende resources percipieert voor 

de betreffende project/publieke dienst. 

• Het project niet verbonden is aan één overheid of: deze overheid schat haar positie als 

relatief in. 

• ‘Metaplanners’ (met bijbehorende competenties) vanuit de overheid beschikbaar zijn 

en een rol krijgen om de systeemarchitectuur door middel van (meta)planning te 

ontwerpen en aan te passen gedurende het gehele proces, vanaf de prille start van het 

planningproces. Het is vruchtbaar en nodig dat private partijen hierbij betrokken en 

geconsulteerd worden. 

 

7. Indien PPS niet voldoet aan de genoemde drie voorwaarden krijgt de planningstijl in de 

drie PPS-cases al gauw het karakter van de in Nederland invloedrijke technische 

rationaliteit: de juridische basis, het contract (bevroren momentopname) wordt leidend; 

publiek en privaat gescheiden; de overheid dominant en veel wordt gedetailleerd 

uitgewerkt op basis van techniek en onderzoek. De betekenis van deze planning voor de 

sturing van grote ruimtelijke en infrastructurele projecten is in de cases beperkt, het 

verliest door haar starheid al snel waarde in het langdurige planningproces. 

 

8. De (publiek-) private initiatiefnemer en de publieke ‘selectieorganisatie’ in de PPS-cases 

versterken de noodzakelijke eigen identiteit en zelfstandigheid door personeel te 

detacheren bij het private of publieke consortium (of publiek-private consortium) en dit 

personeel te selecteren op basis van de projectdoelen, te zorgen voor eigen huisvesting en 

symbolen (logo, visitekaartjes etc.) die de eigen identiteit en eigen projectdoelen zichtbaar 

ondersteunen. 

 

De PPS-praktijk kan, zo blijkt, effectief gebruik maken van de lessen die de nieuwste 

ontwikkelingen in de planningtheorie te bieden hebben. Kennis over en interpretaties van het 

gedrag en ‘sturing’ van complexe adaptieve systemen bieden, concreet gemaakt in een actie- 

en analysekader, handvatten voor succesvolle (adaptieve) planning van grote publieke 

infrastructurele en ruimtelijke projecten in een turbulente 21
e
 eeuw. De conclusies op basis 

van de drie cases vergen verder onderzoek om te ontdekken of ze standhouden indien meer 
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PPS-cases worden bekeken. Voorlopig kunnen ze als stellingen gezien worden rond het 

vraagstuk van het vermogen van PPS in het algemeen in Nederland om ruimtelijke en 

infrastructurele publieke projecten (‘grote projecten’) te ‘sturen’. 
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Hoofdstuk 10  Reflectie en discussie 
 

10.1 Reflectie op de onderzoeksvragen 

 

Ik startte dit promotieonderzoek met de volgende onderzoeksvragen. 

 

1. Hoe heeft de planningtheorie zich ontwikkeld de laatste decennia?  

2. Welke rol speelt complexiteitswetenschap in de recentste ontwikkelingen in de 

planningtheorie? 

3. Welke sturingsprincipes voor planning kunnen we ontlenen aan de 

complexiteitswetenschap (resulterend in een actie- en analysemodel voor adaptieve 

planning)? 

4. (A)Wat is PPS, ook in planningtheoretisch en complexiteitstheoretisch perspectief en (B) 

Welke ontwikkeling heeft PPS doorgemaakt in Nederland? 

5. (A)Welke factoren beïnvloeden planning in Nederland en (B) Welke beperkingen en 

mogelijkheden geeft dit voor PPS in Nederland? 

6. Hoe werken de sturingsprincipes afgeleid van complexiteitstheorie uit in de praktijk van 

PPS? 

7. Hoe werken de factoren die de toepassing van PPS in Nederland gunstig kunnen 

beïnvloeden uit in de concrete praktijkcases? 

 

Hierna zal ik deze vragen in samenhang met elkaar beantwoorden op basis van de 

bevindingen in alle voorafgaande hoofdstukken.  

 

Ad 1 Hoe heeft de planningtheorie zich ontwikkeld de laatste decennia? 

In hoofdstuk 2 beschrijf ik dat de planningtheorie vanaf de Tweede Wereldoorlog diverse 

normatieve, aanbevolen planningwijzen heeft ontwikkeld, in de tijd:  

• van de technisch-rationele tot  

• de communicatieve planningwijze.  

 

Dit leidt tot twee recente opeenvolgende ontwikkelingen in de planningtheorie in een steeds 

complexere wereld: 

• de contingentietheorie waarbij de planningwijze afhankelijk is van de statische 

complexiteit van de planningomgeving, oftewel de diversiteit aan actoren met 

verschillende doeleinden en de inhoudelijke complexiteit van het planningobject; 

• planning in een netwerk van onderling afhankelijke actoren, met ieder eigen doelen, 

informatiebronnen en (machts)middelen waarbij in opeenvolgende besluitvormingsronden 

beleidsvorming en uitvoeringsactiviteiten tot stand komen. 

 

Dit mondt uit in een ontwikkeling waarbij planning zelf een onderdeel vormt van het 

(dynamische) complexe adaptieve systeem dat ze probeert te beïnvloeden. De wereld wordt 

complexer, de planning probeert nieuwe antwoorden te vinden. 

 

Opvallend hierbij is dat de ontwikkeling in de planningtheorie parallel loopt met de 

ontwikkelingen in de systeemtheorie. 
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Ad 2 Welke rol speelt complexiteitswetenschap in de recentste ontwikkelingen in de 

planningtheorie? 

In hoofdstuk 3 beschrijf ik de belangrijkste bijdrage van complexiteitswetenschap voor 

planning, namelijk het besef dat complexe adaptieve systemen waarin planning (als vorm van 

‘sturing’) plaatsvindt het ‘gevoeligst’ zijn voor ‘sturing’ (beïnvloeding) van de context, het 

bepalen van de condities voor het adaptieve systeem.  

 

Er zijn diverse definities van een complex adaptief systeem in omloop, ik noem er enkele. Die 

van Johnson (2009, p.13-15) vind ik het meest neutraal en concreet: 

• The system contains a collection of many interacting objects or agents. 

• These objects’ behavior is affected by memory or feedback. 

• The objects can adapt their strategies according to their history, in the hope of improving 

its performance. 

• The system is typically open. This means that the system can be influenced by its 

environment. 

 

In de planningtheoretische literatuur leggen diverse wetenschappers en professionals 

verbanden tussen planning en complexiteitswetenschap waarbij ze ingaan op het ‘hoe’ van 

deze vorm van planning. Deze bijdragen benadrukken zaken als: 

• Tijd, waardoor complexe systemen en planning co-evolueren en zich aanpassen aan 

invloeden en ontwikkelingen in de context en andere systemen. 

• Het belang van voorzichtige en indirecte planning en een lange adem. Kleine ingrepen in 

steden en stedelijke ontwikkeling kunnen vergaande en ongewenste gevolgen hebben. 

Incentives en ‘performance-based’ plannen kunnen de ontwikkeling van het systeem 

begeleiden. 

• Variatie en zelfsturing door structurele koppelingen, bijvoorbeeld door koppeling van het 

private aan het publieke systeem waardoor ze op elkaar gaan reageren. Maar ook door te 

sturen op programmaniveau.  

• Planning als proces van aanpassing. Met betrekking tot dit onderwerp spreken auteurs 

over het op koers houden van het systeem door projectmanagement en aanpassingen die 

tegelijkertijd nodig zijn door procesmanagement, over het volgen van ontwikkelingen en 

op het juiste moment inbrengen van voorstellen (de planner als ‘beleidsondernemer’) en 
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over adaptiviteit door het vergroten van beleidsruimte, het verenigen van ontwerp 

(‘verandering’) en beheer (‘stabiliteit’) en het parallel aan elkaar ontwikkelen van doelen, 

maatregelen en draagvlak. 

• Planning als onderdeel van een complex adaptief systeem. Hier hoort sturing op 

systeemniveau bij, metagovernance of metaplanning. “Metagovernance refers to ‘the 

management and complexity and plurality’. Government can do this by enabling and 

encouraging selforganisation and by building capacity in a variety of ways” (Innes en 

Booher, 2010, p.211). 

 

Ad 3 Welke sturingsprincipes voor planning kunnen we ontlenen aan de 

complexiteitswetenschap (resulterend in een actie- en analysemodel voor adaptieve 

planning)? 

Op basis van bovenstaande inventarisatie beschrijf ik een planningstijl die gebaseerd is op een 

complexiteitstheoretisch sturingsperspectief: adaptieve planning. 

 

Planning is geen van buitenaf interveniërende activiteit in een (ruimtelijke) situatie of 

systeem, het maakt er zelf onderdeel van uit. Het is een interventie binnen een zich al lang, 

vanuit het verleden voltrekkende ontwikkeling. Planners zullen zich dan ook goed moeten 

vergewissen van het verleden en de ontwikkelingstrends van de situatie waar ze deel van 

uitmaken maar waar ze ook in willen sturen. Hun interventie zelf zal rekening moeten houden 

met de factor tijd, gedurende het gehele planningproces zullen inhoud, proces en organisatie 

van de planning voortdurend voor verrassingen komen te staan en zich (moeten) aanpassen. 

Onzekerheid is een gegeven.  

 

De sturing (beïnvloeding) die men met planning wil bereiken zal voorzichtig moeten zijn. Een 

vorm van indirecte sturing is aan te bevelen. Planning kan zich het beste bewegen op 

systeemniveau: metaplanning. Gericht op de organisatie van het systeem van private en 

publieke actoren dat vervolgens zichzelf (re)organiseert en de ontwikkelingsrichting (zelf) 

bijstuurt. Dit kan door de variëteit (van betrokken actoren en strategieën), interactie tussen 

actoren en selectie van actoren/strategieën te bevorderen via incentives en spelregels. De 

planner tracht tevens de rolverdeling gekoppeld aan de variëteit en diversiteit van actoren en 

bijdragen in stand te houden. Planning creëert dus geen eindbeeld en ook geen fysiek ontwerp 

maar stuurt door selectie via performancecriteria, op een zodanig niveau dat ze een variëteit 

aan bijdragen en oplossingen evenals interactie hierover uitlokt.  

 

Het doel van deze metaplanning is ‘adaptiviteit’ wat inhoudt dat het systeem, inclusief 

planningfunctie, koerst op een gewenste richting (geen precies eindbeeld) en tegelijkertijd in 

staat is verrassingen en veranderingen te absorberen en productief te maken.  

 

Ook de perfomancecriteria zelf zijn aan verandering onderhevig. 

 

Vervolgens vind ik een passend actie- en analysekader bij Axelrod en Cohen (2000). Dit 

kader is opgebouwd op basis van de hoofdelementen van belang voor de ‘sturing’ 

(beïnvloeding) van complexe adaptieve systemen: variëteit, interactie en selectie.  

 

Het kader is hierna weergegeven. 
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ElementElementElementElement::::    Aspect: Aspect: Aspect: Aspect:     

  

Variatie 1. Organisatieroutines om de ‘balans’ 

tussen exploratie en exploitatie te 

genereren 

 2. De verbinding tussen processen die 

zoveel mogelijk variatie voortbrengen 

en effectieve selectieprocessen 

  

Interactie 3. Netwerken met wederzijds 

afhankelijke actoren die samenwerken 

op basis van vertrouwen  

 4. Verspreiding van informatie  

 5. Bevorderen van verbanden 

(“neighborhoods”) tussen potentieel 

samenwerkende actoren 

 6. De mate waarin verschillende 

processen/actoren aan elkaar worden 

verbonden (koppelingen) 

  

Selectie 7. Het gebruik en de promotie van 

performance criteria 

 8. Het gebruik van korte termijn 

performance criteria, afgeleid van de 

lange termijn doelen, gedurende het 

gehele traject 

 

 

Ad 4 (A)Wat is PPS, ook in planningtheoretisch en complexiteitstheoretisch perspectief en 

(B) Welke ontwikkeling heeft PPS doorgemaakt in Nederland? 

In hoofdstuk 4 komt PPS aan de orde. Begrip van PPS en de bepalende elementen van PPS 

zijn van belang om PPS te kunnen plaatsen in planning- en complexiteitstheoretisch 

perspectief zoals weergegeven in de omschrijving van adaptieve planning en bijbehorende 

sturingselementen van het kader hiervoor (Axelrod en Cohen, 2000). 

 

PPS is een groeiend fenomeen, ook in Nederland. PPS combineert de meerwaarde van 

publieke en private partijen. In de ontwikkeling van het denken over en functioneren van PPS 

is een verschuiving zichtbaar in de visies op de meerwaarde die private partijen kunnen 

leveren bij het ontwikkelen en beheren van publieke projecten. Werd er eerst vooral gedacht 

aan financiële meerwaarde door private financiering van publieke projecten bij een tekort aan 

publieke middelen, inmiddels wordt ook gewag gemaakt van de hoge graad van efficiëntie, 

deskundigheid, ervaring, specialisatie, discipline en besluitvaardigheid die de private sector 

bezit. Publieke partijen bieden meerwaarde op het gebied van publiekrechtelijke procedures, 

publiek netwerk en (financiële) betrouwbaarheid.  

 

De hoofdmotieven om als overheid te kiezen voor PPS zijn (Commissie Private Financiering 

van Infrastructuur/bijlagen, 2008, p.32): 
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• Het tegengaan van voortdurende budget- en tijdsoverschrijdingen bij projecten. 

• Een urgente investeringsbehoefte gecombineerd met een gebrek aan ruimte op de 

overheidsbegroting op korte termijn. 

• De behoefte van betere prestaties. 

 

De belangrijkste elementen die (planning)projecten/processen een PPS maken zijn: 

• Meerwaarde creatie door samenwerking en interactie tussen private en publieke actoren. 

• Financiële betrokkenheid van de private sector. 

• Risicoverdeling tussen privaat en publiek. 

• Gericht op het leveren van publieke functies en diensten (door middel van output- en 

performancespecificaties). 

• Levenscyclus-benadering in een langdurige relatie (van planvorming tot en met beheer). 

 

Nu is een toetsing van PPS aan de sturingselementen van complexe adaptieve systemen 

nodig, waardoor een uitspraak mogelijk is of PPS in theorie een vorm van ‘adaptieve 

planning’ zou kunnen zijn. Deze vraag kan ik bevestigend beantwoorden. De vergelijking is 

in onderstaande tabel weergegeven. In de casestudies zal ik deze ‘theorie’ toetsen in de 

praktijk. 

 

PPS PPS PPS PPS (elementen paragraaf 4.2) SturingsSturingsSturingsSturingselementen inelementen inelementen inelementen in    ComplexeComplexeComplexeComplexe    AdaptieveAdaptieveAdaptieveAdaptieve    

Systemen Systemen Systemen Systemen (paragraaf 3.3)    

• Meerwaarde creatie door 

samenwerking en interactie tussen 

private en publieke actoren 

 

• Variatie door exploratie van nieuwe 

mogelijkheden 

• Interactie in een netwerk van 

wederzijds afhankelijke actoren 

• Financiële betrokkenheid van de 

private sector 

• Risicoverdeling tussen privaat en 

publiek 

 

• Interactie in een netwerk van 

wederzijds afhankelijke actoren 

• Gericht op het leveren van publieke 

functies en diensten (door middel van 

output- en performancespecificaties) 

• Levenscyclus benadering in een 

langdurige relatie (van planvorming 

tot en met beheer) 

 

• Performancecriteria voor de selectie 

van de beste strategieën en actoren 

gedurende het gehele traject 

 

 

Vervolgens ga ik in op de twee te onderscheiden hoofdvormen van PPS: Concessies en Joint 

Ventures/Allianties.  

 

De verschillen tussen beiden zijn door van Ham en Koppenjan (2002, p.27) uitvergroot en 

verwoord in bijgaande tabel. 
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In een intermezzo zet ik, ondersteund door diverse onderzoekers, uiteen waarom een mix 

tussen beiden opportuun kan zijn en hoe zo’n PPS concreet ingericht zou kunnen worden. 

 

PPS in Nederland kent beide vormen, waarbij in de infrastructuur vooral wordt gewerkt met 

de Concessievorm (vooral DBFM) en in de Ruimtelijke ontwikkeling de Joint 

Venture/Alliantievorm de hoofdstroom vertegenwoordigt. De laatste tijd zien we een 

gemengder beeld ontstaan waarbij deze sectoren experimenteren met de andere dan 

gebruikelijke vorm. 

 

Nederland kent twee ‘PPS-golven’, de eerste met een focus op financiële motieven vanaf 

midden jaren tachtig. De tweede golf met een focus op meerwaarde, die eind jaren negentig 

inzette lijkt structureel. De kabinetten Rutte I en Rutte II willen PPS stimuleren. Een veelheid 

aan concrete PPS-projecten bij de rijksoverheid dienen zich aan, met name in de 

infrastructuur. Naast kwalitatieve meerwaarde is (ook weer) een duidelijk financieel motief 

waarneembaar. 

 

Ad 5 (A)Welke factoren beïnvloeden planning in Nederland en (B) Welke beperkingen en 

mogelijkheden geeft dit voor PPS in Nederland? 

Deze vragen beantwoord ik in hoofdstuk 5 met behulp van een onderzoek naar het 

institutionele kader voor (infrastructurele en ruimtelijke) planning in Nederland. Dit kader 
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leidt tot de preferentietoestand (‘attractor’) van ons ruimtelijk planningsysteem, in 

complexiteitstheoretische termen. 

 

Dit institutionele kader heb ik op basis van literatuuronderzoek opgebouwd uit drie aspecten: 

• Betekenissystemen 

• Regels 

• ‘Resources’ (machtsbronnen) 

 
Betekenissystemen zijn collectieve ongeschreven overtuigingen en handelingspatronen. 

De collectieve ongeschreven overtuigingen en handelingspatronen in de Nederlandse planning 

van transportinfrastructuur, ruimtelijke ordening en milieubeheer zijn beïnvloed door het 

modernisme en overheidsmonopolie, de deskundige overheidsplanner die met zijn kennis 

boven de partijen staat en stuurt naar een geplande en maakbare sociaalruimtelijke omgeving 

ten behoeve van het algemeen belang. Dit laat onverlet dat in de praktijk wel degelijk steeds 

meer andere planningwijzen toegepast worden. Met name de communicatieve planning heeft 

vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw een vlucht genomen. Maar de invloed van de 

technische rationaliteit ijlt lang na. 

 

De Nederlandse collectieve overtuiging over ruimtelijke planning en ruimtelijke projecten 

neigt naar: 

• een overheidsmonopolie;  

• scheiding tussen publiek en privaat; 

• voorkeuren voor (veel) onderzoek en inhoudelijke detaillering; 

• juridische vastlegging en sturing van procedures en inhoud. 

 

De regelsystemen in Nederland die betrekking hebben op ruimtelijke projecten en planning 

hebben een ambivalent karakter, sommige regels bevorderen bovengenoemde collectieve 

overtuiging, andere regels nuanceren dit in meer of mindere mate. De sectorale ruimtelijke 

regelgeving, het grondbeleid en de klassieke aanbestedingsvormen versterken 

bovengenoemde collectieve overtuiging in de Nederlandse planning.  

 

De resources die private actoren tegenwoordig ter beschikking staan (grond, financiële 

middelen, informatie, legitimatie, steun) beïnvloeden de planningstijl in de richting van een 

adaptievere planningstijl (en weg van de technisch-rationele stijl).  

 
Het gevolg is, zwart-wit gesteld, een planning in twee werelden. In de ene wereld bevinden 

zich een aantal overheidsactoren die een perceptie hebben van technisch-rationele en 

regelgedreven planning. In de andere wereld de private partijen en de burgers die de perceptie 

hebben van een ruimtelijke planning waar ze met reële middelen (resources en kennis) 

invloed op denken te hebben of zelfs mede aan vorm willen geven. In de praktijk komen deze 

‘werelden’ niet gemakkelijk tot elkaar. Terwijl dit wel de bedoeling is van planning gebaseerd 

op PPS. Diverse voorbeelden en onderzoeken uit de praktijk ondersteunen dit verschijnsel bij 

de planning van grote projecten. 

 

Een juiste en consequente rolverdeling (incl. het verbinden van deze rollen) kan dit 

doorbreken. Ik steun daarbij op het promotieonderzoek van Teisman. Teisman (1998, p.70 en 

71; 1997, p.29) analyseert drie rollen die belangrijk zijn als het gaat om projecten waarin 

netwerken domineren. Hij spreekt van drie typen beslissingen die met de betreffende rollen 

verbonden zijn: het initiatief, de aanpassing en de selectie. Dit roept de vraag op of in PPS, in 

de cases sprake is (en waarom er sprake is) van een institutioneel ontwerp 
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(systeemarchitectuur) waarin deze rollen, en de verbinding tussen deze rollen, als het ware 

zijn ingebakken. Het gaat hierbij dan om het niveau van de ‘rules in use’, het niveau tussen de 

harde institutionele structuur (die in Nederland neigt naar een technisch-rationele planning 

zoals hiervoor uiteengezet) en het concrete planningproces. 

 

Ad 6 Hoe werken de sturingsprincipes afgeleid van complexiteitstheorie uit in de praktijk van 

PPS? 

Voor het beantwoorden van deze vraag onderzoek ik in hoofdstukken 6, 7 en 8 drie PPS-cases 

met behulp van het kader van Axelrod en Cohen (2000) (zie hiervoor het kader in de 

beantwoording van vraag 3). Het betreft de cases: 

• A2 Maastricht (infrastructuur en gebiedsontwikkeling; D&C- en Ontwikkelcontract) 

• Waardse Alliantie (infrastructuur; Alliantiecontract) 

• Montaigne Lyceum (gebouw; DBFMO-contract) 

 

Het blijkt dat ‘adaptiviteit’ in elke PPS-case maar gedeeltelijk uit de verf komt. PPS is in de 

praktijk dus niet altijd ‘adaptieve planning’. 

 

In bepaalde fasen in de betreffende cases werken de ‘sturingselementen’ gebaseerd op 

complexiteitstheoretische inzichten goed uit. Hoe sturing in betreffende projectfasen in de 

drie cases optreedt geef ik hieronder weer. 

 

Plan- en ontwerpfase A2 Maastricht 

In de plan- en ontwerpfase van A2 Maastricht is het uitgangspunt, het kader dat door de 

gezamenlijke overheden bij de start van het proces hebben geformuleerd. Dit kader geeft aan 

dat de A2 niet om Maastricht heen zal gaan, maar ondergronds door Maastricht. Deze 

exploitatieve basis, die omgezet is in een functioneel Programma van Eisen, is evenwel zo 

ruim dat daarbinnen exploratief gewerkt kan worden. Deze ruimte is gecreëerd door het 

gebruikelijke ‘doorplannen’ van de overheid naar een relatief gedetailleerd (Ontwerp) 

Tracébesluit (de gebruikelijke route) achterwege te laten.  

 

De exploratie wordt vervolgens gestuurd en gestimuleerd door het gebruik van zogenaamde 

‘wensen’, in feite performancecriteria als selectiemiddel, competitie en een zware jury in een 

selectieproces. Ook door de koppeling tussen ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur is de 

’ruimte’ om creatief te exploreren groot. De perfomancecriteria zijn afgeleid van de overall 

doelen die van meet af aan gekoppeld zijn aan dit project en planningproces. 

 

Dit is de basis voor de adaptiviteit van deze projectfase in Maastricht. Echter, deze kans was 

nooit gegrepen indien er geen goed georganiseerde interactie zou zijn.  

 

De interactie tussen de actoren in de afzonderlijke private samenwerkingsverbanden 

(consortia) en het publieke samenwerkingsverband evenals de interactie tussen de private 

consortia en het (publieke) Projectbureau heeft goed gefunctioneerd door: 

• De noodzaak tot samenwerken (wederkerigheid, zonder alle genoemde 

samenwerkingsrelaties zou er verloren worden (privaat motief) of de aanbesteding 

mislukken (vooral een publiek motief)). 

• Het ontstaan van en werken aan zelfstandigheid en een eigen identiteit (en eigen 

bevoegdheden) bij het publieke projectbureau en de private consortia. Ze vormen ieder 

een duidelijke eenheid. 

• Bewust geplande en geregisseerde informatiestromen. 
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Realisatiefase Waardse Alliantie 

In de realisatiefase van de Waardse Alliantie is het aanbiedingsontwerp van privaat 

consortium HBSC niet, zoals in een klassieke aanpak, een wet van meden en perzen, een 

strakke exploitatiebasis waar niet van afgeweken kan en mag worden (waardoor geen 

exploratie meer mogelijk is). Deze exploitatiebasis wordt opgevat als een referentieontwerp, 

exploratie wordt gestimuleerd om het ontwerp en vervolgens de realisatie van het ontwerp te 

challengen en te verbeteren waardoor kosten bespaard kunnen worden en waardoor de 

omgeving tevreden wordt. Sturing van deze exploratie vindt plaats door het gebruik van (vijf) 

Kritische Succes Factoren (performancecriteria) en een selectieproces door het 

Managementteam en Bestuur van de Alliantie. Deze (performance)criteria zijn afgeleid van 

de overall doelen die het project wil bereiken. Het kader waarbinnen dit gebeurde wordt 

bewaakt door Railinfrabeheer, als overheidspartij. 

 

Dit is de basis van de adaptiviteit die de realisatiefase van de case Waardse Alliantie zo 

kenmerkt. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder de bewust georganiseerde interactie, 

vormgegeven in een Alliantieorganisatie bestaande uit de twee bloedgroepen Publiek en 

Privaat. Door deze interactie maakte het mogelijk dat succesvolle oplossingen het licht zagen 

in de lopende uitvoering, passend bij de (meest recente ontwikkelingen rond) vijf 

performancecriteria. Haar succes is te danken aan de eigen identiteit die het heeft weten op te 

bouwen, door gerichte organisatie vanuit de moederorganisaties en door de medewerkers van 

de Waardse Alliantie dicht bij elkaar te brengen (in één entiteit, met één doel: het projectdoel, 

in één gebouw). Het projectbelang kwam hiermee voorop te staan, de moederorganisaties 

acteerden ‘op afstand’ door zich op te stellen als ‘aandeelhouders’. De moederorganisaties 

beïnvloedden niet vanuit het eigen organisatiebelang, pleegde geen hiërarchische interventies 

buiten het Alliantiemanagement om. De Alliantieorganisatie kreeg speelruimte om te 

handelen en om de eigen identiteit te laten groeien (dit ging hand in hand).  

 

Beheer- en gebruiksfase Montaigne Lyceum 

In het begin van deze fase van het PPS-project Montaignelyceum gaat het private consortium 

uit van het DBFM-contract en beschouwt dit als een exploitatiebasis om de scope en 

bijbehorende budgetten te verdelen over de verschillende partijen (en belangen) binnen het 

consortium. Dit levert grote spanning op met de publieke partij die vooral belang heeft bij het 

nakomen van projectdoelen. Hierdoor is er sprake van een star (‘contractueel’) systeem dat 

niet meebeweegt met de ontwikkelingen maar in feite vasthoudt aan het verleden. Er zijn veel 

conflicten. 

 

Er ontstaat, door de grote spanning (crisis), uiteindelijk een adaptievere planningwijze door 

twee mechanismen die hand in hand gaan: 

• Het DBFM-contract wordt niet meer naar de letter geïnterpreteerd, maar naar de geest. De 

projectdoelen staan voorop, niet de gedetailleerde uitwerking in middelen. Dat wil zeggen 

dat het private consortium de gedetailleerde uitwerking en afspraken in het DBFM-

contract ziet en hanteert als een referentie waarvan afgeweken kan worden zodra de 

oorspronkelijke projectdoelen (outputspecificaties) en terechte signalen van gebruikers dit 

vergen. De ruimte voor exploratie is ruim vanwege het integrale karakter van het project 

met koppelingen tussen ontwerp, bouw en onderhoud en (inhoudelijke) koppelingen 

tussen bouwkunde, installatietechniek en facilitaire zaken. Hierdoor kan het private 

consortium TalentGroep verschillende opties binnen het budget exploreren. Het lange 

termijn-karakter van deze PPS en een boetesysteem zijn belangrijke factoren achter 

bovenstaande ontwikkeling in het beheer van deze school. 
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• Betere interactie binnen het private consortium, dat als een eenheid gaat opereren. Dit 

consortium krijgt zelfstandige speelruimte en grijpt deze aan, waardoor ook een eigen 

identiteit ontstaat, los van de moederorganisaties. Ook de rol en invloed van ‘de 

gebruikers’ (leraren en leerlingen) wordt groter. 

 

Ad 7 Hoe werken de factoren die de toepassing van PPS in Nederland gunstig kunnen 

beïnvloeden uit in de concrete praktijkcases? 

In hoofdstuk 5 blijkt expliciete rolverdeling een belangrijke factor. Uit de vergelijking van de 

analyses van de rolverdeling in de drie cases blijkt dat er in bovengenoemde ‘adaptieve’ fasen 

tevens sprake is van een scherpe rolverdeling: 

• Het (publiek-) private consortium treedt op als initiatiefnemer met een eigen identiteit. 

• Het publieke consortium/de publieke partij neemt en bewaakt de selectiebeslissingen. 

• Gebruikers, omgevingspartijen en/of belangengroepen krijgen een volwaardige en 

ingepaste rol als criticaster, als ‘aanpassers’ (Teisman, 1998, p.53) van de initiatieven en 

plannen. 

 

PPS en de bijbehorende rolverdeling maakt in de drie cases als planningwijze meer kans 

indien: 

• De overheid onvoldoende resources heeft of onvoldoende resources percipieert voor de 

betreffende project/publieke dienst. 

• Het project niet verbonden is aan één overheid of: deze overheid schat haar positie als 

relatief in. 

• ‘Metaplanners’ (met bijbehorende competenties) vanuit de overheid beschikbaar zijn en 

een rol krijgen om de systeemarchitectuur en (meta)planning te ontwerpen en aan te passen 

gedurende het gehele proces, vanaf de prille start van het planningproces. Het is vruchtbaar 

en nodig dat private partijen hierbij betrokken en geconsulteerd worden. 

 

 

10.2 Discussie 

 

Dit promotieonderzoek is opgebouwd uit een aantal stappen, weergegeven in de diverse 

hoofdstukken. Nu ik alle stappen heb doorlopen, conclusies heb getrokken en de vragen heb 

beantwoord is er inzicht en overzicht ontstaan. Dit inzicht en overzicht, deze nieuwe kennis, 

wil ik gebruiken om een aantal belangrijke onderwerpen of thema’s verder te verdiepen. 

Hiermee wil ik ook de drie ontwikkelingen die ik identificeerde in de aanleiding voor mijn 

promotieonderzoek met elkaar in verband brengen en oplossingsrichtingen voor de praktijk 

aanbevelen. Deze drie ontwikkelingen betreffen: PPS, planningtheorie en 

complexiteitswetenschap. Hierbij wijd ik verder uit dan de conclusies van hoofdstuk 9, die 

betrekking hebben op de drie casestudies. Ik beschouw dit dan ook als (een uitnodiging tot) 

discussie, waarbij ik mijn eigen mening naar voren breng. 

 

Planning met de tijd als bondgenoot 

In hoofdstuk 2 ben ik ingegaan op de ontwikkeling van het planningbegrip, waarbij ik twee 

stromingen ontwaar: 

• de ‘gesloten’ benadering; 

• de ‘open’ benadering. 

 

Deze stromingen hebben ieder een andere kijk op de problematische verhouding tussen 

planvoorbereiding en planuitvoering. 
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De casestudies maken overduidelijk dat de planningprocessen in deze cases zich voltrekken in 

de tijd, over vele jaren en dat deze planningprocessen verschillende schijnbaar ongeplande 

verschijningsvormen aannemen. De oorspronkelijke inhoudelijke plannen hebben een 

beperkte houdbaarheidsdatum. Men zou kunnen concluderen dat dit past bij de ‘open’ 

planningbenadering, immers het adagium van deze benadering is dat het plan wordt gevormd 

terwijl het wordt uitgevoerd.  

 

Beide stromingen hebben echter hun tekortkoming als ik ze vergelijk met de resultaten van de 

casestudies, ook de ‘open’ benadering. De casestudies leren dat een ‘open’ benadering niet in 

staat kan zijn de ruimte in te vullen die ontstaat door het gebrek aan relevantie en sturing van 

het inhoudelijke plan, dat naarmate de tijd vordert steeds minder ‘waarde’ heeft. Zowel de 

‘gesloten’ als de ‘open’ benadering hebben m.i. geen oog voor de metaplanningdimensie: hoe 

‘plannen’ we de rollen van de verschillende actoren, hoe organiseren we de interactie tussen 

actoren, welke selectiemechanismen introduceren we? Etc. 

 

Grip, in de zin van begeleiding van de ontwikkeling van het planningproces over (soms 

tientallen) jaren door deze metaplanning vindt ook in de bestudeerde cases niet systematisch 

en consequent gepland plaats. Het zijn eerder bepaalde periodes waarin deze metaplanning 

vorm krijgt (zie tabel 16), waarbij ook hele tijdsperiodes geen bewuste vorm van 

metaplanning laten zien. Echter, ook ongepland: meta’planning’ is altijd aanwezig en krijgt 

vorm omdat besturing en planning zelf onderdeel is van het complexe systeem zoals zich dat 

manifesteert door de tijd heen. Spelregels op systeemniveau krijgen dan vorm en ontstaan 

door het spel dat actoren onderling spelen, een vorm van emergentie dus. 

 

De cases en dit promotieonderzoek maken duidelijk dat (bewuste) metaplanning in de 

kinderschoenen staat. De actoren zijn er zich niet echt van bewust. Hier valt nog een wereld te 

winnen (zie ook Salet in Salet en Faludi, 2000, p.21). Planning zou adaptiever en 

invloedrijker kunnen zijn, meer grip kunnen krijgen op de ‘flow of events’. De cases laten 

zien dat door de grote tijdspanne waarbinnen de infrastructurele en ruimtelijke projecten en 

processen zich voltrekken, de oorspronkelijke metaplanning (waaronder de 

systeemarchitectuur) zal en moet veranderen, mee moet bewegen met de evolutie van het 

proces. Zo houdt het betekenis. In de cases ben ik echter alleen eenmalig, deels bewust, 

ontworpen metaplanning en systeemarchitectuur tegen gekomen, die vervolgens nooit meer 

bewust en planmatig bijgesteld zijn. 

 

Er zou een ‘open’ benadering van metaplanning kunnen ontstaan. ‘Metaplanners’, een rol die 

past bij die (overheids)actoren die de selectiebeslissingen nemen, houden hierbij voortdurend 

de ontwikkeling van het planningproces en de invloed die de (initiële) metaplanning nog heeft 

op de gebeurtenissen in de gaten en stellen bewuste veranderingen in deze metaplanning en 

systeemarchitectuur voor indien dat nodig is. De toekomst is niet maakbaar maar wel te 

begeleiden. In die zin zijn de toekomstige planners geen ‘trendwatchers’ van (alleen) 

inhoudelijke sociaalruimtelijke processen. Er tekent zich een planner af die de ontwikkeling 

van de organisatie van rolverdeling, variëteit, interactie en selectieprocessen in de gaten 

houdt. Deze planner moet oog hebben voor de relatieve invloed die de systeemarchitectuur 

heeft op het verloop van planningprocessen en de daadwerkelijke inhoudelijke 

ontwikkelingen van een infrastructureel of ruimtelijk project (vice versa). Ook moet hij oog 

hebben voor de opvattingen en de belangen van andere actoren (initiatiefnemers, aanpassers) 

als het gaat om metaplanningissues en deze actoren betrekken bij de voorgestelde 

(aanpassingen van de) systeemarchitectuur en metaplanning. Ook op dit niveau zijn er immers 

wederzijdse afhankelijkheden. Hij moet kennis hebben van de harde institutionele structuur 
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(betekenissystemen, regels en resources) waarbinnen de systeemarchitectuur dient te passen, 

althans dit dient beargumenteerd te (kunnen) worden. Deze harde institutionele structuur kan 

zelfs mogelijkheden en kansen bieden voor een goede systeemarchitectuur en metaplanning, 

een voorbeeld hiervan zagen we in een van de cases met betrekking tot het gebruik van de 

Concurrentiegerichte Dialoog die de aanbestedingsregelgeving biedt. In feite wordt hiermee 

het buitenperspectief van (bewuste, reflecterende) actoren die wil sturen (‘de planners’) in een 

systeem waar hij/zij zelf deel van uitmaakt ‘functioneel’ gemaakt (zie ook Geldof, 2001, 

p.49). Van der Meulen hierover (2012, p.348): “Uiteindelijk is het de spanning tussen de 

perspectieven van planning als handelingsroutine enerzijds en planning als reflectie daarop 

anderzijds die ironie…een voedingsbodem geeft”. Het is ironisch dat ik nu ‘metaplanners’ en 

‘gewone planners’ onderscheid… 

 

De overheidspartijen krijgen bij ‘metaplanning’ een voorwaardenscheppende rol waarbinnen 

publiek-private samenwerkingsprocessen mogelijk worden gemaakt. Door sturing 

(beïnvloeding) van de context ontstaat een proces van zelforganisatie en co-evolutie tussen 

private actoren, publieke actoren en civil society. De overheidspartijen creëren als het ware 

een markt voor publieke projecten (publieke goederen) omdat hier ‘van nature’ geen markt 

ontstaat. 

 

Tijd is als het gaat om ‘metaplanning’ een bondgenoot en geen bedreiging. Zeker met de 

handvaten die dit promotieonderzoek heeft opgeleverd ten aanzien van het adaptief houden 

van de planning van ruimtelijke en infrastructurele projecten, zijn er door deze tijdsdimensie 

voortdurend kansen om gunstige(re) voorwaarden voor deze projecten/processen te creëren. 

De cases maken duidelijk dat het bijna nooit te laat is om de 

systeemarchitectuur/metaplanning bij te stellen en een adaptieve, succesvollere planning te 

bereiken. Het blijkt zelfs dat het adaptief systeem als het ware zichzelf reorganiseert en de 

gehanteerde performancecriteria bijstelt mits er voldoende spanning ontstaat, gevoeld wordt 

en een lange termijn horizon aan de orde is (zie hoofdstuk 8 met betrekking tot de PPS-case 

Montaigne Lyceum). 

 

Wat betreft de scheiding planvorming en –uitvoering legt de analyse van de cases een 

succesvol patroon bloot waarbij het planningproces zich in de tijd in fasen voltrekt en elke 

fase steeds een exploitatiebasis legt voor de daaropvolgende fase, echter in elke fase moet een 

nieuw te exploreren (tussen)doel geformuleerd worden, een concrete vormgeving van een 

situatie ‘tussen orde en chaos’ van het (complexe adaptieve) systeem. Hier is de adaptiviteit 

van het systeem het hoogst. Ik verwijs hiervoor naar de casestudies. Wel wordt de 

oplossingsruimte, de exploratieruimte steeds specifieker naarmate de tijd vordert. Het karakter 

van de exploratieruimte verandert, de ruimte die de beheer- en gebruiksfase in de case 

Montaigne Lyceum biedt is wezenlijk anders dan de exploratieruimte in de bouw- en 

uitvoeringsfase van de Waardse Alliantie. Het pad, de ‘lock in’ van het systeem wordt door 

deze stapsgewijze aanpak in feite geduldig geregisseerd.  

 

Op deze manier en met een juiste metaplanning is elke fase in het planningproces (of het nu 

als planvorming, uitvoering of beheer wordt getypeerd) een mix van Planvorming 

(planvormers), Planuitvoering (uitvoerders) en niet te vergeten Beheer (onderhouders, 

beheerders en exploitanten) (dit aspect met de grootste tijdspanne wordt ten onrechte –zie de 

cases- vaak niet expliciet genoemd en in de beschouwing betrokken in de planningdiscussie), 

met een steeds specifiekere en van karakter veranderende exploratieruimte. De typering geeft 

slechts de dominante activiteit van de betreffende fase aan. Ook de fase waarin beheer 

domineert kent nog een exploratieruimte, als dit niet wordt onderkend sterft het project hier in 
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schoonheid, bevriest het en valt het alsnog in duigen! Er moet letterlijk de tijd genomen 

worden het pad af te lopen. 

 

In hoofdstuk 2 geef ik de opkomst van de contingentiebenadering en netwerktheorie aan als 

opmaat naar de confrontatie van planningtheorie met complexiteitstheorie. Bovenstaande 

reflectie en de casestudies maken de waarde van complexiteitstheorie duidelijk ten opzichte 

van deze stromingen in de planningtheorie en als vervolgstap in de theorievorming met 

praktische waarde. De contingentiebenadering benadrukt de invloed van context, 

planningomgeving op de planningwijze. Zij gaat daarbij uit van een zekere stabiliteit van deze 

context (Teisman en Klijn, 2008, p.289). Ook staat deze planningomgeving buiten het 

planningproces zelf. Vervolgens kan de van deze stabiele context afgeleide ‘juiste’ 

planningwijze bedacht en uitgevoerd worden.  

 

Dit promotieonderzoek zet dit model letterlijk op zijn kop. Uit de casestudies en analyse van 

dit promotieonderzoek blijkt dat de context niet stabiel is. Dit is in lijn met de 

complexiteitstheorie waarin de match tussen het systeem en de context aangeduid wordt met 

een ‘fitness landscape’: een repertoire aan gedrag waaruit actoren kunnen kiezen in hun 

zoektocht naar aanpassing en dat in de tijd verandert. Dus beïnvloed kan worden. Niet alleen 

het planningproces is dan onderwerp van ‘planning’ maar juist deze context: metaplanning 

(planning van de planning). Bovendien gaat het, vanwege de beperkte stabiliteit van deze 

context, om een dynamische wijze van (meta)planning in de tijd, zoals ik hiervoor al 

beschreef.  

 

Reflectie, mede op basis van de praktijkcases in dit promotieonderzoek, op deze 

verschuivingen in de planningtheorie ondersteunt dan uitspraken als die van Bovaird (2008, 

p.324-325): “On the other hand, policy making and public governance can also, more 

ambitiously, involve ‘planning the rules of the game’, so as to influence the ways in which 

CAS operate, and thereby the range of outcomes which are likely”. “Where organizations 

seek to exercise a ‘meta-planning’ function, they have to recognize that this role is part of the 

co-creation of the fitness landscape in the CAS – a genuinely interactive activity, played by 

many (if not all) of the actors in the system”. 

 

Ontwikkeling in planningtheorie: weg van gebaande paden 

In hoofdstuk 3 heb ik de ontwikkeling naar een planningtheorie op basis van 

complexiteitstheoretische inzichten concreet gemaakt door na te gaan uit welke te 

identificeren elementen en factoren complexiteitstheorie ‘levert’ als we het hebben over 

planning en planningtheorie. In de cases heb ik de werking van deze elementen onderzocht 

om een aantal door enige praktijk gefundeerde voorlopige conclusies te formuleren.  

 

Het blijkt dat adaptiviteit optreedt in een aantal fasen van de planningprocessen van de drie 

cases, in een aantal fasen juist niet. In hoofdstuk 9 heb ik getracht dit verschil met argumenten 

en bevindingen uit de cases te onderbouwen. Al reflecterend vraag ik me af of, gekoppeld aan 

deze onderbouwing, een verband gelegd kan worden met het in hoofdstuk 3 geïntroduceerde 

begrip ‘adaptieve spanning’ uit de complexiteitstheorie. Adaptieve spanning brengt een 

complex adaptief systeem als het ware aan de gang. Dit onevenwicht tussen systeem en 

omgeving (waar een open verbinding tussen bestaat) zet processen van zelforganisatie in 

werking, het systeem wil zich handhaven en probeert de spanning weg te nemen. Uit de 

casestudies lijkt het alsof het om details gaat of een bepaalde planning(fase) erin slaagt 

adaptief te zijn. De uit de analyse van de cases ‘ontdekte’ drie voorwaarden (exploratie door 

middel van performancecriteria (op een exploitatiebasis), interactie door zelfstandige publieke 
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en private projectorganisaties met een eigen identiteit, een volwaardige inbreng van 

‘aanpassers’ zoals gebruikers en omgevingspartijen) moeten alle drie optreden anders valt de 

planning(fase) al rap terug in een technisch-rationele planningwijze.  

 

Ik wil hier de gezichtspunten vanuit complexiteits- en planningtheorie bijhalen. Ik behandelde 

al het onderwerp ‘fitness landscapes’. Het blijkt dat actoren niet automatisch de hoogste piek 

van een dergelijk landschap van (gedrags)mogelijkheden opzoeken. Deze hoogste piek in dit 

landschap vertegenwoordigt dat gedrag dat voor alle actoren gezamenlijk het hoogste profijt 

en de beste aanpassing met zich meebrengt. Echter, er zijn krachten die actoren naar een 

andere plek, niet de hoogste piek, in dit landschap voeren. Dit wordt padafhankelijkheid 

genoemd, als het ware het begaan van de bekende wegen. Dit is des te sterker als het 

geïnstitutionaliseerd is. In feite is dit wat ik in hoofdstuk 5 beschreven heb: infrastructurele en 

ruimtelijke planning in Nederland neigt (alhoewel steeds minder) naar technisch-rationele 

planning vanwege de institutionalisering van de deze planningwijze. Dit gebeurt via 

jarenlange inwerking via de mechanismen van institutionalisering: betekenissystemen, regels 

en resources. De doorwerking van inmiddels toegepaste nieuwe vormen van 

communicatievere en adaptievere planning in de praktijk zal dus geruime tijd vergen als het 

gaat om de invloed op betekenissystemen, collectieve overtuigingen. 

 

Deze technisch-rationele ‘attractor’ ligt dus nog altijd op de loer in Nederland bij ruimtelijke 

en infrastructurele projecten. Dat blijkt ook uit de voorbeelden en onderzoeken die in de 

institutionele analyse van hoofdstuk 5 aan bod kwamen. Ook de cases van mijn onderzoek 

raken al gauw, in diverse planningfasen, in deze technisch-rationale planningmodus. Mischen 

en Jackson (2008, p.321) zijn duidelijk over hoe van dit (gebaande) pad te geraken: verhoog 

de adaptieve spanning. “The key to complex adaptive behavior is a landscape that changes 

enough to break the system out of equilibrium, yet no so fast as to make the peaks 

unachievable before they change again” (zie ook hoofdstuk 3). Ze worden hierin ondersteund 

door Jones (2008, p.448): “To successfully implement change in a self organizing system the 

organizational leader must find methods to move the organization to a far-from-equilibrium 

state so that the self organization process can occur”. “An attractor can metaphorically be 

thought of as a behaviour that passively follows a pattern (Lissack, 1999). Attractors can pull 

a system into equilibrium or near equilibrium state, or move a system into new configuration” 

(Morgan, 1997). Metaplanning is in zijn ogen de methode om verandering in 

planningpraktijken tot stand te brengen. In zijn onderzoek naar geplande veranderingen in 

politieorganisaties pleit hij bij deze metaplanning voor een non-linear model gebaseerd op 

complexiteitstheoretische inzichten: “Rather than providing a detailed, time-bound, and 

directed policy of change, the non-linear model increases levels of communication, promotes 

diversity and provides a set of simple rules for organizational agents to follow. By increasing 

levels of communication and promoting system diversity, the administrator manages the 

context of the attempted change and attempts to move the organization from its equilibrium 

state”. (Jones, 2008, p.451). Merk op dat deze aanbeveling voor planning en beleid dicht bij 

het door mij gekozen actie- en analysemodel van Axelrod en Cohen komt. 

 

In mijn onderzoek kom ik tot de stelling dat adaptieve spanning ontstaat voor succesvolle 

(adaptieve) planningprocessen in de infrastructurele en ruimtelijke planning in Nederland, 

indien de metaplanning van een project of beleid zich concentreert op de volgende ingrepen. 

Ik scherp bewust de conclusies uit hoofdstuk 9 verder aan en veralgemeniseer ze. De 

(meta)planning richt zich daarbij op de belangrijkste kenmerkende processen van complexe 

adaptieve systemen, ontleend aan het werk van Axelrod en Cohen (2000): variatie, interactie, 

selectie. 
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1. De planning moet zich expliciet richten op een langjarig proces waarbij diverse fasen 

doorlopen worden, van plan- en ontwerpfase via de realisatiefase tot en met beheer en 

onderhoud. 

2. Actoren dienen gescheiden te worden in hun rollen: rolhouders voor selectiebeslissingen, 

rolhouders voor initiatief, rolhouders voor aanpassingen. Interactie en verbinding tussen 

‘rolhouders’ in alle fasen dient gestimuleerd te worden, de drie rollen kunnen niet zonder 

elkaar functioneren. 

3. Elke fase dient een exploitatiebasis te hebben die gelegd is door de voorafgaande fase, 

echter in elke fase moet hernieuwde exploratie uitgelokt worden door integrale 

performance criteria te stellen en te belonen. Deze performance criteria zijn afgeleid van 

lange termijn projectdoelen. 

4. Hierdoor en door het gebruik van aanbestedingsregelgeving (hoofdstuk 5) wordt 

wederkerigheid bevorderd en ‘uitstappen’ ontmoedigd. We creëren een nieuwe 

padafhankelijkheid. 

5. Voor het project worden ‘dedicated’, zelfstandige projectorganisaties opgericht en qua 

identiteit en structuur ontwikkeld, zowel bij de rolhouders op het gebied van selectie als 

de initiatiefnemer(s). De moederorganisaties treden op als ‘aandeelhouder’. Overigens, uit 

Iers onderzoek naar stadsvernieuwing blijken deze ‘project specifieke actoren’ als vanzelf 

lijken te ontstaan en spelen ze een belangrijke rol in de successen van deze stedelijke 

projecten, met name door hun invloed op de systeemarchitectuur/metaplanning: “These 

agents may not always emerge, but when they do they act in ways that change the ‘rules’ 

of the game and broaden the perspectives of participants to include a generally wider set 

of project objectives and considerations than would otherwise be the case” (Rhodes, 2008, 

p.376).  

6. Omgevings- en gebruikersorganisaties dienen een volwaardige rol (als ‘challengers’) te 

krijgen in het project en proces. Uit de cases wordt niet direct duidelijk waarom deze 

actoren zo cruciaal zijn. Dit is een interessant onderwerp voor nadere studie. Naar mijn 

mening zou dit begrepen kunnen worden door de cruciale rol die deze ‘aanpassers’ spelen 

in de wederkerigheid van de diverse actoren. Ik ga er in de conclusies van hoofdstuk 9 al 

kort op in. In deze projecten blijken, conform de complexiteitstheorie, alle (van elkaar 

afhankelijke) actoren er toe te doen. Uit eigen belang zullen ze elkaar (moeten) opzoeken. 

Als onderdeel van het complexe adaptieve systeem is het onmogelijk ze buiten beeld te 

laten, een complex adaptief systeem is immers een geheel en kan niet in onderdelen 

geknipt worden. De sturing van het systeem zal een weerspiegeling moeten zijn van het 

systeem zelf, eenzelfde variëteit moeten hebben (Ashby’s Law of Requisite Variety). 

‘Aanpassers’ hebben vaak direct of indirect als afnemer van het project behoorlijke 

invloed op de andere actoren en het succes van een project. Direct, bijvoorbeeld als koper 

van woningen in een project, indirect als eindgebruiker van wegen, scholen of andere 

publieke diensten die het project levert. Omgevingsactoren hebben juist vaak veel lokale 

kennis of hindermacht waar het project last van heeft of van kan profiteren. Zo ontstaat 

een beeld dat voor het realisme van een project, en derhalve de overlevingskans van het 

project ‘aanpassers’ cruciaal zijn. De andere actoren co-evolueren ook met deze actoren. 

In de cases zijn hier indicaties van terug te vinden, bijvoorbeeld de invloed van de 

scholieren en leraren op het verbeterde beheer van het Montaigne Lyceum, of de ‘testen’ 

waaraan de omgevingspartijen de A2 Maastricht-plannen hebben onderworpen in de 

consultatiefase van het project. Dit levert bovendien meer weerstand op (in hoofdstuk 3 

constateerde ik al dat het opdoen van ervaring door contact met een grote verscheidenheid 

aan situaties leidt tot een breed gedragsrepertoire (Roose, 2002, p.103)).  
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De attractor ‘technisch-rationele planning’ kan worden ‘overwonnen’ door een krachtige 

systeemarchitectuur te bouwen die het bestaande ver uit evenwicht brengt. Om uiteindelijk 

adaptieve, succesvolle infrastructurele en ruimtelijke projecten en diensten te leveren: 

 

• Van een bevroren benadering (exploitatiegedreven via juridische contracten) naar een 

complexe benadering, tussen orde en chaos (een exploitatiebasis als referentie en een 

uitdagende exploratie als doel dat alleen gezamenlijk en bottom-up bereikt kan worden). 

• Van een eenmalige planning naar een voortdurende begeleiding van een langjarig proces. 

• Van een dominante overheidsactor die alle rollen naar zich toetrekt naar een volwaardige 

en noodzakelijke inbreng van en interactie tussen overheden, private partijen en civil 

society. 

• Van onderzoek over de sociaalruimtelijke werkelijkheid naar interactie en leren in de 

sociaalruimtelijke werkelijkheid. 

 

De lessen over de tijdsdimensie voegen hier nog aan toe dat ook deze metaplanning niet een 

eenmalige maar ‘open’ benadering vergt. Dat wil zeggen dat deze voortdurend getoetst en 

bijgesteld zal moeten worden op basis van enerzijds de harde institutionele structuur 

(betekenissystemen, regels en resources) in Nederland en op basis van anderzijds de 

daadwerkelijke invloed in de tijd van deze metaplanning op een concreet planningproces, 

gedrag van actoren en de inhoudelijke ontwikkeling van het project. 

 

Voor het inrichten van adaptieve planning kan bijgaande matrix een hulpmiddel vormen. 

Deze matrix combineert het actie- en analysekader van Axelrod en Cohen (zie paragraaf 3.3 

en de casestudies in hoofdstukken 6, 7 en 8, ook voor een volledige beschrijving van de 

sturingsaspecten) met de rolverdeling die in theorie en praktijk zo belangrijk blijkt te zijn 

(Teisman, 1998). Per planningfase kunnen de ‘metaplanners’ de rol, positie, instrumenten 

(regels, resources), taken voor rolhouders per sturingsaspect zo concreet mogelijk maken voor 

de planningopgave. Uiteindelijk gaat het om het functioneren van deze metaplanning als 

geheel omdat de diverse onderdelen op elkaar inwerken. Enkele mogelijke vragen voor 

‘metaplanners’ zijn als voorbeelden in deze matrix opgenomen. 
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                                                  Rol/Rol/Rol/Rol/    

SturingsaspectenSturingsaspectenSturingsaspectenSturingsaspecten 

Initiatiefnemer(s) Selectie/beslisser(s) Aanpasser(s) 

Organisatie exploratie-

exploitatie 

[Welke inhoudelijke, 
procedurele en 
financiële ruimte 
krijgen 
Initiatiefnemers?] 

[Hoe ziet het kader rond 
deze ruimte eruit?] 

[Welke invloed 
krijgen aanpassers op 
ruimte en kader?] 

Verbinding variatie-

selectiebeslissingen 

[Hoeveel 
initiatiefnemers en 
variatie zijn wenselijk?] 

[Hoe en wanneer vindt 
beoordeling en selectie 
(van initiatiefnemers 
en/of oplossingen) 
plaats?] 

[Welke rol krijgen 
aanpassers bij de 
selectie van 
initiatiefnemers en/of 
oplossingen?] 

Netwerken wederzijds 

afhankelijke actoren 

[Welke inbreng van 
risico en financiën 
wordt verwacht van 
initiatiefnemers?] 

[Welk aanbestedings- 
en interactieproces 
wordt ingericht?] 

[Welke inbreng van 
aanpassers, onder 
welke voorwaarden 
wordt mogelijk 
gemaakt?] 

Verspreiding informatie [Hoe wordt informatie-
uitwisseling tussen 
diverse disciplines bij 
de initiatiefnemers 
bevorderd?] 

[Welke informatie geven 
beslissers wanneer aan 
initiatiefnemers en 
aanpassers?] 

[Hoe worden 
informatiestromen 
vanuit aanpassers 
naar ‘omgeving’ 
beheerst?] 

Bevorderen 

samenwerkingsverbanden 

[Hoe worden 
Initiatiefnemers 
gestuurd in hun 
(zelf)organisatie?] 

[Hoe vaak, waarover, in 
welke projectfasen en 
onder welk regime gaan 
beslissers ‘interacteren’ 
met initiatiefnemers en 
aanpassers?] 

[Hoe en wanneer 
krijgen aanpassers 
toegang tot de markt- 
en 
overheidspartijen?] 

Koppelingen  [Hoe wordt het 
managen van 
raakvlakken tussen 
delen van de opgave 
door initiatiefnemers 
bevorderd?] 

[Hoe wordt integratie 
tussen afzonderlijke 
delen van de opgave 
bevorderd?] 

[Hoe kunnen 
aanpassers ingezet 
worden voor het 
testen van de 
robuustheid van de 
diverse integrale 
oplossingen?] 

Gebruik en promotie van 

performancecriteria 

[Welke 
performancecriteria 
moeten nadruk krijgen 
in de diverse 
oplossingen?]  

[Op welke wijze worden 
criteria gewogen en al 
dan niet breed 
gecommuniceerd?] 

[Hoe worden 
aanpassers betrokken 
bij het opstellen en 
communiceren over 
de criteria?] 

Korte termijn 

performance criteria 

afgeleid van lange termijn 

doelen 

[Welke 
performancecriteria 
krijgen de 
initiatiefnemers mee 
per projectfase?] 

[Hoe en wanneer wordt 
besloten, wie adviseert 
en wie beslist?] 

[Hoe kunnen 
aanpassers ‘ingezet 
worden’ ter 
versterking van korte 
feedbackloops?] 

 

Figuur 31 Kader en hulpmiddel adaptieve planning 

 

 

PPS als een antwoord op deze ‘metaplanningopgave’ voor de 21
e
 eeuw? 

In hoofdstuk 4 heb ik PPS nader beschreven en geanalyseerd, vanuit de vraag of PPS een 

vorm is van adaptieve planning als volgende stap in de ontwikkeling van de planningtheorie. 
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Een vorm van planning die aldus kan bijdragen aan het succes van publieke projecten in de 

21
e
 eeuw. Het opleveren van publieke projecten en leveren van de bijbehorende diensten ging 

immers niet van een leien dakje de afgelopen decennia. 

 

In principe is die potentie er, PPS is in veel opzichten het tegendeel van technisch-rationele 

planningprocessen (zie ook hoofdstuk 4 en 5): 

• Het heeft een langjarig perspectief, van plan en ontwerp tot en met beheer en onderhoud. 

• Geen overheidsmonopolie maar het samen optrekken van publiek en privaat. 

• Geen scheiding maar verweving tussen publiek en privaat. 

• Niet alleen onderzoek maar veel interactie. 

• Een genuanceerde kijk op het juridisch vastleggen van de inhoud, bijvoorbeeld door de 

nadruk op functionele eisen in alle planningfasen. Ook een privaatrechtelijke kijk op het 

proces in plaats van publiekrechtelijk (in verband met de vele privaatrechtelijke 

verhoudingen tussen de talrijke partijen, zie bijvoorbeeld figuur 17).  

 

Uit de casestudies blijkt echter dat deze theorie van PPS in veel gevallen geen automatische 

praktijk is. Reflecterend op deze theorie en praktijk(cases) valt op dat het moeilijk starten of 

juist moeilijk vol te houden is, zo’n krachtige nieuwe metaplanning die zo ver af staat van 

onze technisch-rationele planningtraditie. Als ik een relatie leg met de zes belangrijke 

elementen in de metaplanning (zie hiervoor) voor een succesvolle, adaptieve planning dan 

mist PPS, zoals wij die in Nederland implementeren, een aantal van deze elementen. Dat zijn 

de elementen 3 (‘blijven exploreren door middel van performancecriteria’), 5 (‘zelfstandige 

publieke en private projectorganisaties’) en 6 (‘volwaardige rol van gebruikers en 

omgevingspartijen’). Ze corresponderen met conclusie 4 in paragraaf 9.4 en zijn dus te 

beschouwen als de achilleshiel van PPS als adaptieve en succesvolle planningwijze. Indien 

deze elementen toegevoegd kunnen worden aan ons standaard begrip en repertoire van PPS en 

geoperationaliseerd kunnen worden, dan ontwikkelt PPS zich naar een passende en adaptieve 

planningwijze. 

 

Ik geef hieronder een korte aanzet voor een dergelijke incorporatie van deze drie elementen in 

het ‘Nederlands PPS-concept’ (dus niet alleen het ‘wat’ maar ook het ‘hoe’).  

 

Ten aanzien van element 3: blijkbaar hebben publieke en private actoren (inclusief banken) 

nog steeds de overtuiging dat op een gegeven moment zekerheid, ook juridische zekerheid, 

ontleend kan worden aan het fixeren van een inhoudelijke oplossing. De oorspronkelijke 

opvatting van planning dat het uiteindelijk gaat om een ruimtelijk beeld op een kaart (zie 

hoofdstuk 2) laten we maar moeilijk los, ook in PPS. Deze inhoudelijke fixatie wordt dan in 

een contract gegoten waardoor er onmiddellijk een gat ontstaat met de dynamische 

ontwikkeling in de werkelijkheid (Edwards, Jordan, van Wassenaer, Wilkie, 2011, p.21). Dat 

is wat de cases ons leren. De case Waardse Alliante laat zien dat met de juiste spelregels en 

performancecriteria een aantal procesafspraken mogelijk zijn die niet inhoudelijk fixeren 

maar voortdurende ‘optimalisaties’ in elke fase uitlokken. Een ontwerp, een kaartbeeld is 

daarbij ondersteunend en een basis, niet meer en niet minder. Het risico dat het proces blijft 

hangen in ontwerpen en niet tot uitvoering komt (‘het systeem blijft voortdurend aan de 

kook’) blijkt niet op te treden. Sterker nog, er treedt een productieve ‘trade off’ op op de 

diverse onderdelen van de opgave, tussen uitvoeren wat in een voorafgaande fase bedacht en 

ontworpen is of verder exploreren gelet op de kansen die nog gepercipieerd worden in het 

licht van de integrale performancecriteria (en bijbehorende beloning) in een volgende fase. 

Proces- en projectmanagement gaan hier hand in hand, zoals ook al beschreven in paragraaf 

4.4 (en het bijbehorende intermezzo).  
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Deze alternatieve insteek en de wijze waarop dit juridisch geoperationaliseerd zou kunnen 

worden in PPS is een thema voor de rechtswetenschap, de diverse (werk)groepen die zich in 

Nederland bezig houden met de ontwikkeling van PPS binnen overheid en bedrijfsleven en de 

beleidsmakers van de ministeries I&M, Binnenlandse Zaken en Financiën. Voor de rol van en 

het vertrouwen van financiers in PPS zou op basis van praktijkcases expliciet aangetoond 

kunnen worden dat op bovenbeschreven wijze tenminste dezelfde zekerheden en rendementen 

geboden kunnen worden als in het hedendaagse paradigma van inhoudelijke 

(schijn)zekerheid. 

 

Ten aanzien van element 5: het ontwikkelen en opereren van zelfstandige langdurige 

projectorganisaties zijn in Nederland, zowel aan publieke als private zijde of als zelfstandige 

publiek-private organisatie, zoals ik ook al liet zien in hoofdstuk 5, problematisch. 

Bovengenoemde incorporatie van ‘element 3’ bevordert al integraal en relatief zelfstandig 

opererende projectorganisaties. Wellicht kan, op basis van ‘best practices’ een prikkel 

ingebouwd worden door het Managementplan van het private of (bij Allianties of Joint 

Ventures) publiek-private consortium (als onderdeel van de EMVI-criteria) een beoordeling 

en score te geven op de bevoegdheden van de projectdirectie en de (afstandelijkere) rol van de 

aandeelhouders evenals de organisatie van ‘Design and Build’, ‘Maintain and Operate’ en de 

rol van aandeelhouders of moederorganisaties. Of dit voor te schrijven. In de structuur van 

DBFMO-projecten (concessies) in hoofdstuk 4 is onder de SPV een splitsing en 

doorcontractering van enerzijds ‘Design and Build’ (D&C) en anderzijds ‘Maintain and 

Operate’ (M&O) aan de orde. Een geïntegreerde DBMO-organisatie past echter beter bij de 

bevindingen en conclusies van mijn promotieonderzoek. Op dit niveau worden de 

daadwerkelijke inhoudelijke besluiten over uitvoeren of verder optimaliseren op basis van de 

integrale perfomancecriteria genomen. Dit vergt een integrale afweging tussen alle vier de 

genoemde onderdelen van een project (D, B, M, O). De SPV komt dan in de positie van:  

• ‘Bewaker en monitor’ van en eventueel adviseur voor de spelregels/systeemarchitectuur, 

als intermediair tussen DBMO-organisatie en projectorganisatie van de overheid.  

• Toetser van de uitvoerings- en optimalisatiebeslissingen van de DBMO-organisatie in het 

kader van de bewaking van de belangen van financiers (vreemd en eigen vermogen) en 

klant (projectorganisatie van de overheid). 

Uiteraard binnen een ander afsprakenstelsel dan tot nu toe, zie de vorige paragraaf over 

(bindende) procesafspraken in plaats van inhoudelijke fixatie en contractering. Overigens, in 

België vormt de overheid vaak een medeaandeelhouder binnen de SPV, dat stimuleert naar 

mijn mening bovenstaande rol voor de SPV, evenals positieve effecten die ik in de (Waardse) 

Alliantie-case onderzocht.  

 

De zelfstandige projectorganisatie van de diverse betrokken overheden kan ondersteund 

worden door deze zelfstandigheid te stimuleren in de gebruikelijke Bestuursovereenkomsten 

die de overheden onderling afsluiten rond (grote) ruimtelijke en infrastructurele projecten.  

 

Ik merk daarbij op dat het oprichten van zelfstandige publiek-private projectorganisaties 

(Joint Ventures of Allianties) op rijksniveau op een barrière vanuit het Ministerie van 

Financiën kan stuiten vanwege de opvatting dat publieke en zakelijke belangen zoveel 

mogelijk gescheiden moeten blijven (zie paragraaf 5.3) (Wilkeshuis in WRR, 2008, p.360). 

 

Ten aanzien van element 6: over een volwaardige rol voor ‘aanpassers’, eindgebruikers en 

omgevingsactoren heb ik hiervoor al het nodige (voor)gesteld. Ook dit element is niet 

‘automatisch’ ingebakken in de Nederlandse planning en PPS. Integendeel, in de dominante 
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technisch-rationele planning komt het vaak niet verder dan ‘inspraak’ door deze actoren. PPS 

zou daadwerkelijke publiek-private samenwerking moeten inhouden, niet alleen marktpartijen 

en de overheden, maar ook de civil society. In de cases zagen we voorbeelden van 

systeemarchitectuur/metaplanning, hoe een volwaardige rol van gebruikers en 

omgevingsactoren als het ware ingebakken kan worden in PPS. Hiermee wordt tevens de 

kritiek op het niet-transparante karakter van PPS-planningprocessen gepareerd (zie paragraaf 

4.5): 

• Verplichte adviseursrol van belanghebbenden en omgevingsactoren voor de 

initiatiefnemer, waarbij de selectie/beslisser bepaalt welke adviezen overgenomen mogen 

of moeten worden (PPS A2 Maastricht). 

• Tevredenheid en interactie met omgevingspartijen opnemen in de performancecriteria 

waarbij de initiatiefnemende partij door de selectie/beslisser op wordt beoordeeld en voor 

wordt beloond (PPS Waardse Alliantie). 

• Beoordeling van de performance van het private consortium (en de daarvan afgeleide 

betaling) door de eindgebruikers (PPS Montaigne Lyceum). 

Uiteraard zijn ook andere constructies mogelijk. Het betreffen werkende 

(praktijk)voorbeelden. In deze voorbeelden was het niet zo dat deze rol voor eindgebruikers 

en omgevingsactoren in elke fase goed georganiseerd was. Het is noodzakelijk dat dit bewust 

en expliciet wel voor elke fase wordt geïncorporeerd in het systeem. 

 

De inhoudelijke dominantie van de overheid; regelgeving en rolverdeling in de planning 

Een complex adaptief systeem, en dus ook PPS met zijn potentie als adaptieve planningwijze, 

moet de nodige exploratieruimte hebben. Dat blijkt duidelijk uit dit onderzoek, zie ook de 

conclusies in paragraaf 9.4 en de vergelijking van de drie cases in paragraaf 9.2. Een 

probleem daarbij (gerelateerd aan ‘element 3’ uit de reflectie hiervoor) is de regelgeving die 

de dominantie van de technisch-rationele planning in de kaart speelt (zie ook hoofdstuk 5). In 

deze reflectie wil ik gedetailleerder dan hiervoor ingaan op de specifieke rol van de Tracéwet. 

Anders dan in de case A2 Maastricht worden in veel infrastructurele PPS-en Tracéwet-

procedure en aanbestedingsprocedure niet verweven, maar serieel geschakeld of hoogstens 

parallel getrokken (voorbeelden: DBFM A12 Lunetten-Veenendaal, DBFM A15 Maasvlakte-

Vaanplein, DBFM Tweede Coentunnel) (Lenferink, Arts, Tillema, Valkenburg, Nijsten, 

2012). De planologische aanpak in de Tracéwet is die van de ingenieurs van het Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Milieu) en Rijkswaterstaat. Deze aanpak 

verschilt van de planologische aanpak van gemeenten, provincies en adviesbureaus onder het 

regime van de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) (bestemmingsplannen, projectbesluiten, 

inpassingsplannen). Kenmerk van de planologie in Tracébesluit onder de Tracéwet is haar 

gedetailleerdheid terwijl de praktijk rond de WRO een ontwikkeling naar globalisering en 

minder vastlegging kent. Gedeputeerde en planoloog Verdaas (Cobouw 19 december 2011): 

“Voor het aanleggen van een weg heb je geen eigen wet nodig. Als VenW geen zelfstandig 

ministerie was geweest, hadden we nooit een Tracéwet gehad. Wij leggen in Gelderland 

provinciale wegen met een inpassingsplan op basis van de Wro aan, dat gaat prima”. 

 

Het gevolg hiervan in combinatie met de serieel of parallel geschakelde 

aanbestedingsprocedure is dat bij de start van de (infrastructurele) PPS nauwelijks nog 

inhoudelijke vrijheid aanwezig is voor het private consortium, het inhoudelijke gedetailleerde 

plan is al vastgelegd in het (ontwerp) Tracébesluit. In complexiteitstheoretische termen: er is 

geen exploratie meer mogelijk, alleen nog exploitatie. In dit promotieonderzoek heb ik 

duidelijk gemaakt dat dit starheid oplevert en niet de nodige adaptiviteit om succes te kunnen 

boeken in het begeleiden en sturen van de ontwikkelingen. Er ontstaat een technisch-rationele 

planningwijze omdat ook de wederzijdse afhankelijkheid wordt ondergraven. De basis voor 
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een meer gelijkwaardige risicoverdeling, een fundamenteel kenmerk van PPS zoals 

beschreven in hoofdstuk 4 valt immers weg. Deze basis is dat private partijen meer 

verantwoordelijkheid (kunnen) nemen voor de inhoudelijke oplossingen passend bij de 

functionele eisen en wensen van de betrokken overheden. Zo worden creativiteit, 

deskundigheid en uitvoerbaarheid beter ingebracht. 

 

Door het wegvallen van de combinatie exploratie-exploitatie (of, zoals ik beschreef in het 

intermezzo ‘Tijd om Samenwerken in PPS te ontwikkelen’ in paragraaf 4.4, de combinatie 

tussen proces- en projectmanagement) is een dergelijke PPS, waar de technisch-rationele 

planning de overhand neemt, geen PPS meer te noemen. PPS als vorm van uitvoerings- en 

projectmanagement ten behoeve van de beheersing van tijd en geld. Een voorbeeld hiervan is 

de (infrastructurele PPS) DBFM Tweede Coentunnel. Eversdijk en Korsten onderzochten 

deze PPS: “Gelet op het late tijdstip waarop besloten is om het project Tweede Coentunnel als 

PPS op de markt te brengen, is bij dit project geen gebruik gemaakt van interactieve 

planvorming tussen publieke en private partijen. Na jaren van discussie lag er een bijna 

volledig uitgewerkt en vastgesteld plan dat weinig ruimte overliet voor innovatieve 

oplossingen en inhoudelijke verrijking” (Eversdijk en Korsten, 2008, p.45). “Door de 

eenzijdige rol van de rijksoverheid bij de Tweede Coentunnel zijn private partijen 

teruggeworpen op uitwerking en realisatie van het project. Dat is kenmerkend voor de 

scheidingsgedachte, waarin Rijkswaterstaat als opdrachtgever eenzijdig het doel en de 

plannen vastlegt en daarna pas private organisaties benadert met een behoorlijk 

dichtgetimmerde DBFM-contract, waarin belangen zijn gescheiden en weinig ruimte is voor 

creatieve en innovatieve ideeën uit de markt” (Eversdijk en Korsten, 2008, p.47). Deze 

effecten zijn vanwege de Tracéwet en de specifieke planologie die het ministerie en RWS 

toepassen in het kader van Tracébesluiten, vooral aan de orde in infrastructurele DBFM-

projecten. Bij DBFM-projecten in de (utiliteits)bouw zoals de case in mijn 

promotieonderzoek, PPS Montaigne Lyceum, is dit niet of althans veel minder aan de orde. In 

deze case is namelijk sprake van een relatief globaal bestemmingsplan. 

 

Mogelijkheden om dit te doorbreken liggen in de nieuwe ruimtelijke regelgeving die op stapel 

staat in Nederland. In de nieuwe Omgevingswet gaan diverse ruimtelijk relevante wetgeving 

en regels op, waaronder de Tracéwet en de WRO. Voor grote projecten komt er één 

instrument ter beschikking: het projectbesluit (Brief Minister Infrastructuur en Milieu, 9 maart 

2012). Een kans om het planologische regime van de WRO ook toe te passen bij grote 

infrastructurele projecten en plannen van de rijksoverheid. De minister maakt ook duidelijk 

dat qua rolverdeling en PPS hier ook weer nieuwe kansen liggen voor 

metaplanning/systeemarchitectuur: “Tot slot biedt de voorgenomen Omgevingswet 

particulieren de mogelijkheid om zelf het voorbereidende werk te doen voor een 

projectbesluit dat invulling geeft aan overheidsdoelen. Daarmee sluit de wet aan op de 

opkomst van de uitnodigingsplanologie. Voorwaarde daarbij is wel dat zij zelf zorg dragen 

voor een gedegen planuitwerking en voldoende draagvlak” (Brief Minister van Infrastructuur 

en Milieu, 9 maart 2012, p.16). 

 

In de intermezzo’s ‘Tijd om Samenwerken in PPS-Projecten te ontwikkelen’ (paragraaf 4.4) 

en ‘Op weg naar een ontwikkelmarkt voor infra?’ (paragraaf 5.7) geef ik een mogelijke 

aanpak binnen een PPS die het te ver inhoudelijk uitwerken van plannen door de overheid, 

een krachtige ingesloten patroon zoals ik concludeerde in dit promotieonderzoek, kan 

voorkomen. Ook van Wassenaer pleit in een recent artikel in het Financieel Dagblad (23 juli 

2012) voor een dergelijke aanpak waarbij project- en procesmanagement worden 
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gecombineerd evenals coöperatie, competitie, exploratie en exploitatie (zie ook Koppenjan 

c.s., 2011). Mijn voorstel komt kort samengevat op het volgende neer: 

• Een infrastructurele of ruimtelijke opgave wordt gestart met een korte competitie 

(aanbesteding) tussen private consortia op basis van een functionele vraagstelling en 

performanceciteria door het publieke consortium, resulterend in een keuze voor één 

privaat consortium met één inhoudelijk concept op hoofdlijnen (Klijn, 2006). 

• Uitwerking en begeleiding (exploitatie en exploratie) vindt plaats conform eerder 

genoemde aanbevelingen via voortdurende interactie (bijvoorbeeld, maar niet 

noodzakelijkerwijs in een Alliantie) in de daaropvolgende fasen van 

ontwerpen/bouwen/onderhouden en beheren (dus gedurende een lange periode). 

• De dialoog tussen publiek en privaat, die nu nog als Concurrentiegerichte Dialoog tijdens 

de aanbesteding beheerst wordt door competitie (privaat perspectief) en coördinatie 

(overheidsperspectief) (Lenferink, Tillema, Arts, 2012; Hoezen, 2012) kan zich zo 

ontwikkelen richting samenwerking (coöperatie) gedurende de gehele ‘levensduur’ van 

publieke projecten en PPS; met de bijbehorende voordelen (zie analysekader in hoofdstuk 

3 en de conclusies op basis van de casestudies in hoofdstuk 9). 

• Er wordt zorg gedragen voor daadwerkelijke betrokkenheid en invloed van 

(eind)gebruikers en omgevingspartijen met behulp van hiervoor genoemde 

mogelijkheden, ook gedurende alle fasen. 

• De rolverdeling met betrekking tot initiatief, selectie en aanpassing blijft uitgangspunt, 

ook bij een Alliantie dienen de selectiebeslissingen door of namens de bevoegde 

overheidspartij genomen te worden (zie als voorbeeld de case Waardse Alliantie). 

• Van deze uitwerking maakt deel uit het vastleggen van een inhoudelijk plan, en dit zo 

globaal mogelijk (conform de Omgevingswet die naar verwachting komende jaren 

operationeel zal worden) inclusief procesafspraken (‘procescontract’). 

• In deze uitwerking worden per fase perfomance-criteria opgesteld en geëvalueerd ten 

behoeve van voortdurende optimalisatie, adaptie en uitvoering (vergelijk Waardse 

Alliantie). 

• Een financieel arrangement zoals in de huidige DBFM-projecten, bijvoorbeeld na een 

financieringscompetitie, is mogelijk als dit voorstel wordt opgevolgd (zie ook Edwards, 

Jordan, van Wassenaer, Wilkie, 2011). 

 

Tot slot, een agenda voor PPS en adaptieve planning 

Ik startte dit promotieonderzoek met het volgende probleem: 

‘Grote projecten van de Nederlandse overheid boeken vaak niet de resultaten die ervan 

verwacht worden. Ruimtelijke en infrastructurele problemen in de Nederlandse samenleving 

worden hierdoor niet of onvoldoende opgelost, overheidsgeld wordt mogelijk verspild en er 

ontstaat tevens schade met betrekking tot de legitimiteit, reputatie en het handelen van de 

overheid. De maatschappelijke betekenis van oplossingen voor dit probleem is dus groot.  

 

Publiek-private samenwerking (PPS) wordt als een mogelijke (bijdrage aan een) oplossing 

gezien. Complexiteitswetenschap geeft wellicht antwoorden en een andere visie op de 

sturingsvraagstukken van deze tijd en de daaruit voortvloeiende planningproblemen waar we 

bij grote projecten in Nederland mee worden geconfronteerd. Op basis van deze inzichten zijn 

aanbevelingen mogelijk waar de PPS planningpraktijk in Nederland gebruik van kan maken.’ 

  

Aan het einde van dit onderzoek blijkt dat PPS mogelijk een stap is in een oplossing van dit 

probleem, waar grote ruimtelijke en infrastructurele projecten in Nederland mee kampen. 

Echter een stap die op zichzelf nog niet voldoende blijkt te zijn. De handvaten die de 

complexiteitstheorie biedt, zo veronderstelde ik, zouden ook kunnen bijdragen aan de 
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oplossing voor het geschetste probleem rond grote projecten. De afwijkende sturingsfilosofie 

die de complexiteitstheorie oplevert voor planning, als sturende activiteit voor ruimtelijke en 

infrastructurele ontwikkeling, levert inderdaad een bruikbare visie op: ‘adaptieve planning’, 

die de gewenste oplossingen dichterbij brengt. Deze ‘bruikbaarheid’ is nog broos, gebaseerd 

op enkele casestudies. PPS kan met behulp van deze visie verder ‘doorontwikkeld’ worden tot 

een robuuste vorm van adaptieve planning. 

 

Deze ‘adaptieve planning’ houdt een bewuste metaplanning in gericht op variatie, interactie 

en selectie als sturingsaspecten voor een planning die complexiteit en onzekerheid productief 

weet te maken. Om een tegenwicht te bieden aan de ongeschreven overtuigingen en 

handelingspatronen (betekenissystemen) in Nederland die gericht zijn op technisch-rationele 

planning, is het ook noodzakelijk door metaplanning een juiste rolverdeling te 

bewerkstelligen. Ik heb het over de rollen: initiatiefnemer, selectie/beslisser en ‘aanpasser’. 

 

Door de wisselwerking tussen (proto)theorie en praktijk (cases) heb ik diverse aanbevelingen 

en oplossingsrichtingen kunnen ontwikkelen voor PPS en meer algemeen (adaptievere) 

ruimtelijke en infrastructurele planning in Nederland.  

 

De verdere (door)ontwikkeling van PPS, (planning)theorie en praktijk, vanuit de 

pragmatische positie van dit promotieonderzoek in feite twee zijden van dezelfde medaille, 

kan langs drie lijnen lopen, waardoor een agenda voor de toekomst van PPS en adaptieve 

planning ontstaat. 

 

Ten eerste stel ik voor figuur 31, het kader voor (bewust vormgegeven) metaplanning, als 

uitgangspunt te gebruiken voor deze algemene agenda en activiteiten die op basis van deze 

agenda geëntameerd worden. In een wisselwerking tussen theorie en praktijk kan deze agenda 

ontwikkeld en uitgevoerd worden door onderzoeks- en actievoorstellen voor PPS en adaptieve 

planning in het algemeen te genereren per ‘cel’. Een paar voorbeelden: 

• Hoe pakt de wederzijdse afhankelijkheid tussen initiatiefnemers, beslissers en 

aanpassers uit in diverse aanbestedingsvormen in de praktijk, welke potentie bieden 

deze aanbestedingsvormen in theorie voor PPS? 

• Wat voor consequenties voor de gehele metaplanning (alle ‘cellen’) heeft het 

veranderen van de samenstelling van de rolhouders in de overgang van de planfase 

naar de ontwerpfase, bijvoorbeeld de oorspronkelijke initiatiefnemer (consortium van 

private partijen) breidt uit met publieke actoren (Alliantievorming) en de rol van 

beslisser moet opnieuw worden ingevuld? 

• Hoe kan de invloed van ‘aanpassers’ worden vergroot als het gaat om de verbinding 

tussen variatie en selectiebeslissingen in de diverse planningfasen van een PPS? Wat 

betekent dat voor de adaptiviteit van het betreffende planningproces? 

• Welke mogelijkheden zijn er om ‘procescontracten’ af te sluiten in PPS-projecten, 

waarbij de inhoudelijke scope niet vast staat en (alleen) als referentie dient? 

 

De wisselwerking tussen de voorstellen per ‘cel’ van het metaplanning-kader (zie figuur 31) is 

hierbij cruciaal, het gaat om de invloed van het geheel, deze metaplanning is immers meer dan 

de som der delen. Dit houdt in dat deze onderzoeks- en actieagenda niet eenvoudig zal zijn. 

 

Ten tweede, zo blijkt uit mijn betoog, is de wisselwerking/co-evolutie tussen deze 

metaplanning en de (harde) structuur een belangrijk thema in deze agenda. Welke onderdelen 

van de (harde) institutionele structuur (met name welke regels en resources) worden op welke 

wijze ingezet in en vertaald naar de (vorm te geven) metaplanning? Welke invloed heeft 
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(andersom) metaplanning op de (harde) institutionele structuur? Is het mogelijk dat de 

collectieve overtuiging in de Nederlandse planning steeds minder ‘technisch-rationeel’ wordt 

onder invloed van (meta)planning en PPS in diverse projecten en daarmee opschuift naar een 

betekenissysteem gebaseerd op interactievere en adaptievere planningwijzen? Ook aan deze 

tweede lijn zijn diverse voorstellen en vragen te koppelen. 

 

Tenslotte, ten derde, zijn er voorstellen en vragen mogelijk over de wisselwerking/co-evolutie 

tussen metaplanning en (op microniveau) het concrete planningproces (inrichting van het 

proces, succes en adaptiviteit van het concrete project en proces).  

 

Met deze agenda kunnen we een nieuwe trektocht naar succesvolle planning van ‘grote 

projecten’ met PPS in de 21
e
 eeuw starten. 
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SUMMARY  Public Private Partnerships: Adaptive Planning in Theory 

and Practice 
 

Problems in large spatial and infrastructural projects  

The essence of this research lies in the exploration of planning theory, connecting this theory 

to complexity sciences and learning lessons on how to guide large spatial projects in 

innovative ways. These insights are applied to Public Private Partnerships to bring into the 

light the possibilities, results and successes of these partnerships pursuing adaptive qualities.  

 

Chapter 1 formulates the problem statement for this doctoral research: 

“Large projects undertaken by the Dutch government often do not produce their expected 

results. As a result, spatial and infrastructural problems in Dutch society are not always 

adequately addressed, government funds are (in those cases) potentially wasted and in 

addition this causes damage in relation to the legitimacy, reputation and the actions of the 

government. The social significance of solutions to this problem is therefore high.  

 

Public Private Partnerships (PPP) are viewed as a potential (contribution to a) solution. 

Complexity sciences may provide answers and a different view of influencing spatial systems 

in the present times and the planning issues arising from these with which large projects in the 

Netherlands are confronted. Based on these insights recommendations can be formulated that 

can be applied within PPP planning practices in the Netherlands.” 

 

Developments in planning theory 

Chapter 2 explains that from World War II onwards, planning theory resulted in the 

development of various normative, recommended planning methods over time:  

• ranging from the technical-rational to  

• the communicative planning methods.  

 

This has resulted in two recent consecutive developments in planning theory in an 

increasingly more complex world: 

• The contingency theory in which the planning method is dependent on the static 

complexity of the planning environment: the diversity of actors with different objectives 

and the substantive complexity of the planning object; 

• Planning in a network of interdependent actors each with their own objectives, 

information sources, means and power whereby policy formulation and implementing 

activities are defined in consecutive decision-making cycles. 

 

This leads to a development in which planning itself forms part of the (dynamic) complex 

adaptive system that it attempts to influence. The world is becoming increasingly complex 

and planning is attempting to find new answers. 

 

What is striking in this regard is that the development of planning theory runs in parallel to 

developments of system theory. Systems theory is as such seen as a bridge between planning 

theory and the complexity sciences. 

 

Adaptive planning 

Chapter 3 contains a description of the key contribution of the complexity sciences to 

planning, namely the realisation that complex adaptive systems in which planning occurs are 

most ‘sensitive’ to the influence exerted by the context. 
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Various definitions of a complex adaptive system are currently in circulation. Johnson defines 

a complex adaptive system as follows (2009, p. 13-15): 

• The system contains a collection of many interacting objects or agents. 

• These objects’ behaviour is affected by memory or feedback. 

• The objects can adapt their strategies according to their history, in the hope of improving 

their performance. 

• The system is typically open. This means that the system can be influenced by its 

environment. 

 

In the planning theory literature, various scientists and professionals are establishing 

relationships between planning and the complexity sciences. These contributions emphasise 

things like: 

• Time, as a result of which complex systems and planning co-evolve and adapt to 

influences and developments within the context and within other systems. 

• The importance of careful and indirect planning and a long-term view. Minor 

interventions in cities and urban development can have far-reaching and undesirable 

consequences. Incentives and performance-based plans can guide the development of the 

system. 

• Variation and empowerment through means of structural interfaces, for example by 

linking the private system to the public system as a result of which they start to interact.  

• Planning as a process of adaptation. In relation to this subject, authors talk about keeping 

the system on track through means of project management and modifications required at 

the same time through means of process management. 

• Planning as part of a complex adaptive system. Influencing the system level, 

metagovernance or metaplanning, forms part of this. “Metagovernance refers to ‘the 

management of complexity and plurality’ ” (Innes and Booher, 2010, p. 211). 

 

The above-referenced survey is used as a basis for describing a planning method based on a 

complexity theoretical perspective: adaptive planning. 

 

In adaptive planning steering (‘guidance’) has to be indirect. Adaptivity becomes an issue 

when focussing on the organisation of the system of private and public actors that 

subsequently organises/reorganises itself and adjusts the direction of development. This can 

happen by promoting the variety (of involved actors and strategies), interaction between the 

actors and the selection of actors/strategies through means of incentives and rules. In addition, 

the planner also attempts to maintain the role division between the various actors. Planning 

does not create a final image, nor does it propose a physical design to be reached at a moment 

in time. Instead, through means of selection via performance criteria it might trigger a variety 

of contributions and solutions.  

 

The objective of adaptive planning is ‘adaptivity’, which means that the system maintains its 

course (no precise final image) and at the same time is capable of absorbing surprises and 

changes.  

 

Axelrod and Cohen (2000) provide a suitable action and analysis framework regarding 

adaptive planning. This framework is structured on the basis of the main elements that are of 

importance to influencing complex adaptive systems: variety, interaction and selection.  

 

This framework is displayed on the next page. 
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ElementElementElementElement::::    Aspect: Aspect: Aspect: Aspect:     

  

Variation 1. Arrange organizational routines to 

generate a good balance between 

exploration and exploitation 

 2. Link processes that generate extreme 

variation to processes that select with few 

mistakes in the attribution of credit 

  

Interaction 3. Build networks of reciprocal interaction 

that foster trust and cooperation 

 4. Assess strategies in light of how their 

consequences can spread 

 5. Promote effective neighborhoods 

 6. Do not sow large failures when reaping 

small efficiencies 

  

Selection 7. Use social activity to support the growth 

and spread of valued criteria 

 8. Look for shorter-term, finer-grained 

measures of success that usefully stand in 

for longer-run, broader goals 

 

 

Public Private Partnerships (PPP) and adaptive planning 

PPP is addressed in Chapter 4. An understanding of PPP and its determining elements are key 

to positioning PPP in a planning and complexity theoretical perspective as illustrated in the 

description of adaptive planning and the associated elements of the above-referenced 

framework (Axelrod and Cohen, 2000). 

 

PPP is a growing phenomenon. This applies to the Netherlands as well. PPP combines the 

added value of public and private parties. In the development of the thinking and operation of 

PPP, there is a perceptible shift in the views of the added value that private parties can 

provide in developing and managing public projects. Where initially the primary focus was on 

financial added value through means of the private financing of public projects with a 

shortage of public funds, the focus has since also shifted to the high degree of efficiency, 

expertise, experience, specialisation, discipline and decisiveness of the private sector. Public 

parties provide added value in the domain of public-law procedures, public networks and 

reliability/financial reliability.  

 

The main motives for government to opt for PPP (Commissie Private Financiering van 

Infrastructuur, Appendices, 2008, p. 32) are as follows: 

• To counteract the persistent project budget and schedule overruns. 

• An urgent need for investment combined with the lack of available government budget 

leeway over the short term. 

• The need for better performance. 

 

The key elements that transform planning into a PPP are: 
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• Creation of added value through collaboration and interaction between private and public 

actors. 

• Financial commitment of the private sector. 

• Risk sharing between the private and public sectors. 

• Focus on delivering public functions and services (through means of output and 

performance specifications). 

• Life cycle approach within a long-term relationship (ranging from planning up to and 

including management). 

 

PPP now needs to be tested on the basis of the elements influencing complex adaptive 

systems. This would make it possible to make a pronouncement as to whether PPP in theory 

could be a form of ‘adaptive planning’. I am able to answer this question in the affirmative. 

The table below illustrates the comparison. This ‘theory’ is tested in actual practice using case 

studies. 

 

PPPPPPPPPPPP (elements Section 4.2) ElemElemElemElements ents ents ents ofofofof    Complex Adaptive Systems Complex Adaptive Systems Complex Adaptive Systems Complex Adaptive Systems 

(Section 3.3)    

• Creation of added value through 

collaboration and interaction 

between private and public actors 

 

• Variation through means of exploring 

new opportunities 

• Interaction in a network of mutually 

dependent actors 

• Financial commitment of the private 

sector 

• Risk sharing between the private and 

public sectors 

 

• Interaction in a network of mutually 
dependent actors 

• Focus on delivering public functions 

and services (through means of 

output and performance 

specifications) 

• Life cycle approach within a long-

term relationship (ranging from 

planning up to and including 

management) 

 

• Performance criteria for the selection of 

the best strategies and actors 

throughout the entire process 

 

 

The Planning System in the Netherlands 

Chapter 5 describes research into the institutional framework for (infrastructural and spatial) 

planning in the Netherlands. This framework leads to the preferred status (‘attractor’) of our 

spatial planning system in complexity theoretical terms. 

 

This institutional framework consists of three aspects and was produced on the basis of a 

literature search: 

• Belief Systems 

• Rules 

• Resources (sources of power) 
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Belief Systems are collective unwritten beliefs and action patterns. 

The Dutch collective beliefs concerning spatial planning and spatial projects tend towards: 

• A government monopoly.  

• A separation between public and private. 

• A preference for (lots of) research and substantive details. 

• Legal recording and control of procedures and content. 

 

This does not alter the fact that in actual practice other planning methods are definitely being 

applied more and more. In particular, communicative planning has taken off since the eighties 

of the previous century. 

 

The control systems in the Netherlands related to spatial projects and planning have an 

ambivalent character. Some rules promote the above-referenced collective beliefs while other 

rules qualify this to a greater or lesser degree.  The sectoral planning regulations, land policy 

and the classical forms of tendering reinforce the above-referenced collective beliefs in the 

Dutch planning system.  

 

The resources currently at the disposal of private actors (land, financial resources, 

information, legitimacy, support) influence the planning method to move into the direction of 

a more adaptive planning method (and away from the technical-rational method).  

 
The result, in black and white terms, is ‘planning in two worlds’. One world contains a 

number of government actors with a perception of technical-rational and rule-driven planning. 

The other world contains the private parties and the citizens with a perception of spatial 

planning which they belief they can influence and even want to jointly shape on the basis of 

real means (resources and knowledge). In actual practice these ‘worlds’ do not easily 

converge, while this is in fact the intent of PPP-based planning. Various examples and 

research from actual practice support this phenomenon in relation to the planning of large 

projects. 

 

An appropriate and consistent role division (incl. the interconnection of these roles) can break 

through this barrier. Teisman (1998, p. 70 and 71; 1997, p. 29) analyses three roles that are 

key in terms of projects in which networks dominate. He talks about three types of decisions 

that are linked to the relevant roles: initiative, adaptation and selection.  

 

Analysing adaptive planning in PPP cases 

This is addressed in Chapters 6, 7 and 8 on the basis of three PPP case studies using the 

framework developed by Axelrod and Cohen (2000). This involves the following case studies: 

• A2 Maastricht Tunnelling and Motorway (infrastructure and area development; D&C and 

Development Contract). 

• Waardse Alliance (infrastructure; Alliance Contract). 

• Montaigne Lyceum (school building; DBFMO contract). 

 

It appears that ‘adaptivity’ in each PPP case study only partially manifests itself. PPP in actual 

practice therefore does not always equate to ‘adaptive planning’. 

 

In certain phases of the relevant case studies adaptive planning manifests well. Below is a 

description of how this works (this is described in Chapter 9). 
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A2 Maastricht Motorway Planning and Design Phase 

The starting point, the framework applied by the collective government organisations, was 

formulated at the start of the process in the A2 Maastricht Motorway’s planning and design 

phase. This framework specifies that the A2 will not loop around Maastricht but will be 

constructed underground through Maastricht. This operating basis, which was converted into 

a functional Programme of Requirements, is however sufficiently broad that it allows for 

exploration. This space was created by leaving aside the usual subsequent government 

planning process consisting of the relatively detailed (draft) Transport Infrastructure 

(Planning Procedures) Decree (the usual approach).  

 

The exploration is subsequently directed and stimulated through the use of so-called 

‘desirables’, in other words performance criteria as the means of selection, competition and a 

highly competent jury involved in the selection process. The link between spatial 

development and infrastructure also creates a lot of ‘space’ for creative exploration. The 

performance criteria are derived from the overall objectives that from the outset were linked 

to this project and the planning process. 

 

This is the basis for the adaptivity of this project phase in Maastricht. However, this 

opportunity would never have been seized had there not been a well-organised interaction.  

 

The interaction between the actors in the individual private sector partnerships (consortia) and 

the public partnership, as well as the interaction between the private consortia and the (public) 

Project Office functioned well due to the following: 

• The need for collaboration (reciprocity; without the cooperative relationships there would 

have been losses (private motivation) or the tender would have failed (especially a public 

motivation)). 

• Creating and working on independence and an own identity (and own authorities) on the 

part of the Public Project Office and the private consortia. They each form a clear unit. 

• Consciously planned and directed information flows. 

 

Waardse Alliance Realisation Phase 

The design tendered by the private consortium HBSC for the realisation phase of the Waardse 

Alliance is not a straightjacket as is the case in the classical approach, a tight operating base 

from which it is neither possible nor permitted to deviate (as a result of which exploration is 

not possible anymore). The operating base in Waardse Alliance is considered a reference 

design. Exploration is stimulated in order to challenge and improve the design and its 

subsequent realisation resulting in cost savings and a satisfied community. Exploration is 

effected by applying (five) Critical Success Factors (performance criteria) and a selection 

process conducted by the Alliance’s Management Team and Executive Board. These 

performance criteria are derived from the overall objectives the project is intended to achieve. 

The framework within which this took place was monitored by Railinfrabeheer representing 

the government. 

 

This is the basis for the adaptivity that characterises the realisation phase of the Waardse 

Alliance case study to such a significant degree. However, this would not have been possible 

without the consciously organised interaction, given substance in the form of an Alliance 

organisation comprising the two partners: Public and Private. This interaction made it possible 

for successful solutions to see the light of day during the ongoing construction, consistent 

with the (most recent developments related to the) five performance criteria. Its success is due 

to its own identity that it managed to develop, creating a focused organisation from the parent 
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organisations and bringing the employees of the Waardse Alliance close together (into a 

single entity with a single objective - the project objective - in a single building). As a result 

the project interests became a priority and the parent organisations acted at ‘arm’s length’ by 

setting themselves up as ‘shareholders’. The parent organisations did not exert influence on 

the basis of their own organisation’s interests and did not engage in any hierarchical 

interventions outside the Alliance management structure. The Alliance organisation was given 

room to act and to allow its own identity to grow.  

 

Montaigne Lyceum Management and Use Phase 

At the beginning of this phase of the Montaigne Lyceum PPP project, the private consortium 

based its approach on the DBFM contract and considered this as the operating basis for 

distributing the scope and associated budgets among the various parties (and interests) within 

the consortium. This resulted in major tensions with the public party whose primary interest 

was achieving the project’s objectives. This resulted in a rigid (‘contractual’) system that did 

not move in tandem with developments and in fact held on to the past. There were many 

conflicts. 

 

Due to the major tension (crisis) a more adaptive planning method ultimately emerged based 

on two mechanisms that go hand-in-hand: 

• The DBFM contract is no longer interpreted to the letter, but rather in terms of its spirit. 

The project objectives have become a priority rather than the detailed elaboration of 

resources. This means that the private consortium considers and applies the detailed 

elaboration and agreements in the DBFM contract as a reference point from which 

deviation is permitted as soon as the original project objectives (output specifications) and 

rightful signals of users warrant this. Exploration room is extensive due to the project’s 

integral character with interfaces between the design, construction and maintenance and 

(substantive) interfaces between architecture, technical services and facilities services. 

This enables the private consortium TalentGroep to explore various options within the 

budget. The long-term character of this PPP and a system of fines are key factors 

underlying the above-referenced development in the management of this school. 

• Better interaction within the private consortium that will begin operating as a single entity. 

This consortium is given independent playing room and seizes this opportunity, as a result 

of which it is also acquiring its own identity, separate from the parent organisations. In 

addition, the role and influence of the ‘users’ (teachers and students) is becoming greater. 

 

A comparison of the analyses of the division of roles in these three case studies demonstrates 

that there also was a clear division of these roles in the above-referenced ‘adaptive’ phases: 

• The private consortium acts as initiator with its own identity. 

• The public consortium/public party takes and monitors the selection decisions. 

• Users, residents and/or special interest groups are given a valuable and suitable role as 

criticaster, as ‘adapters’ (Teisman, 1998, p. 53) of the initiatives and plans. 

 

Main conclusions 

For PPP the main elements for profiting from adaptive qualities are: 

• A clear division of the roles in the project: the private consortia take initiative, the 

government selects and the users and special interest groups criticize the plans and 

proposals. 

• Though every project phase starts with a firm basis for exploitation, room for exploration 

is extensive and exploration is subsequently directed and stimulated through the use of 
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performance criteria in every phase of the life cycle of the project (from design to the 

maintenance and users phase).  

• Interaction in and between mutually dependent private and public consortia, each of them 

having their own identity and accountability. Their parent organisations act at ‘arm’s 

length’. Tendering procedures advance mutual dependency between public and private 

actors.  

• Large spatial and infrastructural projects should be intentionally ‘metaplanned’ (planning 

of the planning) during their entire life cycle 

 

The research concludes (in chapter 10) with a discussion of the conclusions based on Chapters 

6, 7, 8 and 9. 
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Interview Leo Kuepers, Adj. Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht, 30 september 
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WAARDSE ALLIANTIE 
 

Voor deze casestudy heb ik gebruik gemaakt van drie evaluatiestudies over de Waardse 

Alliantie (inclusief interviews met belangrijke sleutelpersonen in de Waardse Alliantie): 

 

De Waardse Alliantie: een succes?, D.T. Korf, 2003 

 

Evaluatie Waardse Alliantie. Andersson Elffers Felix, 2003 

 

Waardse Alliantie, Evaluatie Alliantie Rapportage tweede fase, P3BI (TU Twente), 2003 

 

Daarnaast is geput uit: 

 

De Waardse Alliantie, ‘Van Projectmanagement naar Procesmanagement’, scriptie Jeroen 

Mieris (TU Twente), 2001 

 

Projectplan Waardse Alliantie, Waardse Alliantie, 2000 

 

Alliantiemodel Sliedrecht-Gorinchem, Railinfrabeheer afdeling AKI, 2000 

 

No guts, no story. Het verhaal van de Waardse Alliantie, Betuweroute 

kennis/Projectorganisatie Betuweroute, 2005 (bevat ook interviews met betrokken managers 

bij de Waardse Alliantie) 

 

Algemene informatie en presentaties over de Waardse Alliantie en Betuweroute via 

www.kennis.betuweroute.nl (opgehaald gedurende 2011) 
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Evaluatie Montaigne Lyceum, de ervaringen na de bouw en drie jaar beheer, Servicecentrum 

Scholenbouw, 2011 

 

Evaluatie Montaigne 2005; Financiële en kwalitatieve meerwaarde en leereffecten, Ernst & 

Young in opdracht van het Ministerie van Financiën, Kenniscentrum PPS, 2006 

 

Biedingsleidraad aanbesteding DBFM-contract Montaigne 2005, augustus 2003 

 

Eindbod TalentGroep, aanbesteding Contract Montaigne 2005, 5 april 2004 

 

Analyse naar de afwijkingen op de klanteis bij twee PPS-projecten, onderzoek studenten 

TUE, D. Frumau en T. Bongers, in opdracht van Strukton (F. Verhees, J. Oudejans, H. 

Hoekman), 2010 

 

Het Montaigne Lyceum: een schoolvoorbeeld, uitgave ter gelegenheid van het in gebruik 

nemen en de officiële opening van het Montaigne Lyceum, 2006 

 

Artikel: ‘Beheer eerste pps-school soms nog moeizaam’, Cobouw 25 juni 2010 

 

Artikel: ‘Leren van jezelf, leren met elkaar, leren in de wereld. Over het eerste PPS-contract 

in de utiliteitsbouw in Nederland, FMI Facility Management Informatie 30 april 2010 

 

Artikel: ‘PPS is als een huwelijk; Alleen samen word je gelukkig’, Schooldomein maart 2010 

 

Interview met Jeroen Mieris, vml. SPC manager TalentGroep, 5 maart 2012 
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