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Samenvatting 

Het waterbeheer in Nederland heeft te maken met grote opgaven voor de toekomst. Water 

te veel, water te kort en water van slechte kwaliteit vragen om de nodige maatregelen.  

Veel van deze maatregelen moeten op regionaal niveau worden geïmplementeerd. 

De eeuwenlange ‘strijd tegen het water’ is ontoereikend gebleken om de huidige en 

toekomstige problematiek het hoofd te bieden. Het beheer en de inrichting van 

(regionale)watersystemen is steeds sterker verweven geraakt met de ruimtelijke ordening. 

Inherent hieraan zijn er meer en andere actoren betrokken geraakt bij het waterbeheer. In 

het Nationaal Waterplan 2009-2015 wordt het vroegtijdig betrekken van private partijen als 

een meerwaarde genoemd, omdat zij specifieke kennis en ervaring bezitten, of mee willen 

financieren. Publiek- private samenwerking [PPS] biedt volgens het Nationale Waterplan 

goede kansen om diverse waterdoelen te combineren met functies die interessant zijn voor 

private partijen, zoals recreatie en duurzame energiewinning. Deze kansen worden nog eens 

onderstreept in het advies van de Topsector Water (2011).  

 

Ondanks de veronderstelde kansen en de in het beleid geschetste ambities lijken de private 

partijen in de praktijk een marginale rol te spelen bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen is 

dan ook een vrij nieuwe tak van sport. De institutionele achtergronden van de verschillende 

partijen zorgen hierbij voor obstakels (Van Buuren et al. ,2010). Nader onderzoek naar de 

inzet van private partijen op de grens van water en ruimte wordt dan ook aanbevolen door 

o.a. In ’t Veld et al. (2009). De veronderstelling in dit onderzoek is dat de institutionele 

context een grote invloed heeft op het succes van PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook:  

 

“De kansen voor  succesvolle publiek private samenwerking (PPS) bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen vergroten, door in kaart te brengen welke 

invloed de institutionele context heeft en aanbevelingen te doen voor verbetering.”  

 

In dit onderzoek is het vigerende beleid geanalyseerd en zijn mogelijke PPS concepten 

geïnventariseerd. De invloed van de institutionele context op het succes van een PPS bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen is in de praktijk getoetst, door middel 

van een case-study. In het onderzoek zijn drie casussen onderzocht die een goede 

afspiegeling van de praktijk vormen: een waterberging gecombineerd met grootschalige 

rode ontwikkelingen (Het Nieuwe Water), een beekherstel gecombineerd met 

landgoedontwikkelingen (Dynamisch Beekdal) en de herontwikkeling van voormalige 

zandwinplassen (Veenoordkolk en Teugse kolk). 

 

De institutionele context van PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen 

Instituties worden geassocieerd met maatschappelijke patronen, vertegenwoordigd door 

formele en informele regels en organisaties waaraan deze regels hun status ontlenen. 

Instituties bieden een houvast of zijn zelfs kaderstellend voor het gedrag van individuen, zo 

ook actoren binnen een PPS. De institutionele context als geheel is dan ook van evident 
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belang voor het succes van een PPS. Vanuit de politieke- , sociologisch- en economische 

wetenschap worden verschillende accenten gelegd op de institutionele theorie. In lijn 

hiermee zijn een aantal belangrijke stromingen te onderscheidden. Het historical 

instiutionalism [HI] richt zich op organisaties en hun regels. Instituties zijn volgens het HI 

deels historisch gegroeid (padafhankelijk) en deels om rationele redenen geïntroduceerd, 

omdat ze de beste manier vormen voor doelbereiking. Het rational choice Institutionalism 

[RCI] gaat ervan uit dat individuen vooral handelen vanuit economisch eigenbelang. Het 

RCI ziet een bepaalde organisatievorm dan ook vooral als een poging om transactiekosten te 

verlagen. Formele regels, zoals eigendomsrechten zijn volgens het RCI de beste oplossing 

om marktfalen tegen te gaan. Het sociological institutionalism [SI] gaat ervan uit dat 

instituties voortkomen uit de culturele achtergrond van individuen. Het SI richt zich dan 

ook vooral op de informele regels, zoals normen en waarden.  

 

Mogelijkheden voor PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen  

PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen wordt in dit onderzoek als 

volgt gedefinieerd: ‘’Een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, gericht op de 

realisatie van onderling afhankelijke publieke en private doelen (waarbij de publieke doelen betrekking 

hebben op het beheer en inrichting van regionale watersystemen), op basis van een bindende verdeling 

van – tenminste - risico’s en verantwoordelijkheden.’’ Een PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen wordt als succesvol beschouwd wanneer aan de volgende drie 

voorwaarden wordt voldaan:  Goed bestuur/good governance (doelbereiking, democratische 

legitimatie en maatschappelijke betrokkenheid, rechtmatigheid), Meerwaarde van de PPS en 

Financiële winst (de PPS biedt een verdienmogelijkheid voor de private partij).  

 

Er zijn verschillende PPS concepten onderzocht die kunnen worden toegepast bij het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen. Waterberging lijkt bij uitstek gecombineerd te 

kunnen worden met rode ontwikkelingen. Beide ruimteclaims kunnen elkaar duidelijk 

versterken (met dezelfde dichtheden bouwen tegen een hogere ruimtelijke kwaliteit).  

Er blijkt ook potentie te zijn voor de combinatie van duurzame energiewinning en 

waterberging. Hierbij kan vooral worden gedacht aan de teelt van energiegewassen. 

Beekherstel projecten blijken goed gecombineerd te kunnen worden met de ontwikkeling 

van landgoederen en golfbanen. Al staan deze ontwikkelingen onder druk door de 

economische crisis. Casus Veenoordkolk en Teugse kolk bewijst dat het bergen van 

baggerspecie een goede private verdienmogelijkheid kan zijn om bijvoorbeeld een 

voormalige zandwinplas te herontwikkelen.  

 

Resultaten van de casussen 

Bij alle drie de onderzochte casussen kan er worden gesproken van een succesvolle PPS. Bij 

alle casussen zijn er inhoudelijke doelen voor het beheer en de inrichting van de regionale 

watersystemen gerealiseerd. De meerwaarde van de PPS projecten bleek vooral uit 

synergievoordelen te bestaan. Bij casus Het Nieuwe Water bleek de waterberging beter in te 

passen als onderdeel van een gebiedsontwikkeling i.p.v. dat deze autonoom werd 

gerealiseerd. Bij het Dynamische Beekdal hebben de publieke en private partijen voor een 

groot deel dezelfde opgaven, zoals het ontwikkelen van natte natuur. Door deze opgaven op 

elkaar aan te laten sluiten wordt meerwaarde bereikt voor beide partijen. Het beekherstel 

project wordt robuuster uitgevoerd en voor de private partij zijn er vooral financiële 

voordelen te behalen. Bij casus Veenoordokolk en Teugse kolk zijn publieke doelen tegen 

zeer lage kosten gerealiseerd naar aanleiding van een privaat initiatief. Interessant bij deze 



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

7 
    

 

casus is dat juist de private partij heeft gezorgd voor een grote maatschappelijke 

betrokkenheid. Bij de overige casussen bleek de PPS niet van significante positieve dan wel 

negatieve invloed te zijn op de democratische legitimatie en maatschappelijke 

betrokkenheid. Alle casussen zijn voor zover bekend wetmatig uitgevoerd. De 

rechtmatigheid bleek in het kader van dit onderzoek niet goed meetbaar.  

 

Effect van de institutionele context in de praktijk  

Een aantal aspecten dat tot het HI worden gerekend hebben een vrij grote invloed op het 

succes van een PPS. De pluriforme en als complex ervaren aanbestedingsregels van de 

overheden zijn een voorbeeld van formele regels die het succes van een PPS negatief 

beïnvloeden. Het verdient daarom aanbeveling dat uniforme aanbestedingsregels worden 

opgesteld die ook rekening houden met privaat initiatief. Verschillen in organisatie en 

daarmee samenhangende bedrijfsculturen blijken tevens knelpunten op te kunnen leveren. 

Deze verschillen zijn inherent verbonden aan de verschillen in taken en 

verantwoordelijkheden tussen de markt en de staat. Het is daarom belangrijk dat publieke-

en private partijen elkaars taken en verantwoordelijkheden erkennen. Doordat de staat 

democratische legitimatie af moet leggen en in het publieke belang handelt, kunnen 

beslissing lang duren en ideeën alsnog afgekeurd worden door het bevoegd gezag. De 

private partijen moeten deze risico’s incalculeren en zoeken naar initiatieven die 

maatschappelijk draagvlak hebben. Dit maatschappelijk draagvlak is nodig voor bestuurlijk 

draagvlak dat een succesfactor blijkt te zijn bij de onderzochte casussen. De organisatie van 

de publieke partijen zou meer ruimte moeten bieden voor privaat initiatief. Het verdient 

aanbeveling dat de publieke partijen voldoende ambtelijke capaciteit vrij kunnen maken om 

op korte termijn de haalbaarheid van een privaat initiatief te beoordelen. De PPS zelf moet 

ook goed worden georganiseerd. De looptijd van PPS projecten kan langer zijn dan de 

bestuurscycli. Het verdient daarom aanbeveling om tenminste een intentieovereenkomst 

met houdbare afspraken op hoofdlijnen vast te stellen. Door een duidelijke organisatie en 

afspraken neemt het vertrouwen op macroniveau toe. De aspecten in lijn met het RCI (zoals 

het verkrijgen van een sluitende exploitatie en kosten voor het realiseren van publieke 

doelen) hadden een vrij grote positieve bijdrage op het succes van de casussen. Op dit vlak 

zijn er echter geen duidelijke aanbevelingen of knelpunten naar voren gekomen. Het 

vertrouwen op microniveau wordt tot het SI gerekend en lijkt nauwelijks afdwingbaar. In 

elk geval is het zaak om in de onderlinge relatie te investeren, zodat de betrokkenen binnen 

een PPS zich met elkaar kunnen identificeren. Het is hierbij noodzakelijk dat de betrokken 

personen binnen een PPS mandaat en draagvlak hebben vanuit hun eigen organisatie.  

 

Reflectie  

Het onderzoek geeft mogelijk een (te) florissant beeld van PPS bij het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen, omdat er (onbewust) alleen succescasussen zijn geselecteerd. 

In dit opzicht is het interessant om ook naar een worst-case op zoek te gaan. Daarnaast kan 

het beoordelingskader in verbeterde vorm ook voor een kwantitatief onderzoek worden 

gebruikt, waardoor de resultaten meer te generaliseren zijn. Naar aanleiding van de casus 

Veenoordkolk en Teugse kolk is het buitengewoon wetenswaardig om verder te 

onderzoeken hoe en tegen welke voorwaarden private partijen kunnen zorgen voor 

maatschappelijke betrokkenheid bij gebiedsontwikkelingen.  
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1.1 AANLEIDING 

1.1.1 BELANGRIJKE OPGAVEN VOOR HET REGIONALE 

WATERBEHEER 

Nederland werd de afgelopen decennia geconfronteerd met ernstige water gerelateerde 

problemen. De ruimte claims voor wonen, landbouw, industrie en infrastructuur drukken 

volgens Van der Brugge et al. (2005) een zware stempel op de watersystemen. Nederland 

heeft een eeuwenlange traditie met de ‘strijd tegen het water’. In deze strijd zijn 

watersystemen gekanaliseerd en wordt het grondgebied beschermd door dammen en dijken 

(Van der Brugge et al. ,2005). Deze aanpak paste bij het technische en autonome karakter dat 

het waterbeheer lange tijd heeft gekenmerkt (Wiering en Immink, 2006). Het kanaliseren 

van de watersystemen leidde er wel toe dat met name de ecologische functies van de 

watersystemen in het gedrang kwamen. Ook bleek ‘de strijd tegen  water’ die gericht was op 

het zo snel mogelijk afvoeren van water  onvoldoende om waterveiligheid te kunnen 

garanderen. De overstroomde A2 bij ’s-Hertogenbosch in 1995 staat nog steeds scherp op 

het netvlies van de waterbeheerders en droeg samen met soortgelijke incidenten bij aan het 

besef dat  een andere manier van waterbeheer noodzakelijk is. Het oude discours van de 

‘strijd tegen het water’ is volgens Wiering en Immink (2006) meer en meer vervangen door 

het nieuwe discours van ‘water accommoderen’. Hidding en van der Vlist (2009) noemen 

(naast de maatschappelijke- en ruimtelijke context) veranderingen in de bodem en 

klimaatverandering als de belangrijkste nieuwe wateropgaven. Om de wateroverlast te 

beperken zal het noodzakelijk zijn om de watersystemen meer ruimte te bieden. Daarnaast 

is het voor zowel landbouw als natuur functies wenselijk om in perioden van droogte het 

water langer vast te kunnen houden.  

 Het waterbeheer heeft tevens te maken met resultaatsverplichtingen vanuit Europees 

recht, zoals de Kader Richtlijn Water [KRW] en de bescherming van Natura 2000 gebieden. 

Kortom, water teveel, water tekort en water van slechte kwaliteit vragen om ruimte voor de 

(regionale)watersystemen. Nota’s en verkenningen, zoals de Vierde Nota Water 

Huishouding en het advies van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw [CW21] (2000) laten 

er volgens Hidding en van der Vlist (2009, p.15) geen misverstand over bestaan “de aanpak 

van de nieuwe wateropgaven vraagt om een krachtig samenspel van ruimtelijke ordening 

en waterbeheer”. Veel van deze nieuwe opgaven voor het waterbeheer moeten regionaal 

worden opgelost, zoals de implementatie van de trits vasthouden-bergen-afvoeren (CW21, 

2000). Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld regionale waterberging en beekherstel. 

1 Inleiding 

HOOFDSTUK 
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1.1.2 DE ROL VAN MARKTPARTIJEN BIJ HET BEHEER VAN 

WATERSYSTEMEN 

Doordat het water (mede)sturend is geworden bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn er 

inherent meer actoren (zowel publieke als private) betrokken bij het waterbeheer.  

Implementatie van ruimtelijk waterbeheer blijkt in de praktijk nog stroef te verlopen 

doordat het tijdig betrekken van de juiste actoren problemen oplevert (Goose, 2006, 

Wolsink, 2006). Opvallend hierbij  is de geringe rol die marktpartijen lijken te spelen bij het 

beheer van regionale watersystemen. Publiek private samenwerking staat in het middelpunt 

van de belangenstelling en is gemeengoed bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van 

woningbouwprojecten en bedrijventerreinen. De ambitie om publiek private samenwerking 

als middel in te zetten is er ook binnen het waterbeheer. In het Nationaal Waterplan 2009-

2015 wordt het vroegtijdig betrekken van  private partijen als een meerwaarde genoemd, 

omdat zij specifieke kennis en ervaring bezitten, of mee willen financieren. In het licht van 

de bezuinigingen bij de overheid wordt de noodzaak van alternatieve financiering steeds 

groter (in het Regeerakkoord wordt aangekondigd dat van 2011 t/m 2015 de KRW- inzet met 

in totaal 150 miljoen euro wordt versoberd). Naast de medefinanciering kunnen 

marktpartijen ook zorgen voor waardevolle praktijkkennis. Tevens kunnen ze vaart, 

creativiteit en ondernemerschap in het proces brengen. In het onderzoek in opdracht van 

Habiforum, Nirov en VROM laten de Rooy et al. (2006, p.147) “er geen twijfel over bestaan 

dat het vroegtijdig betrekken van marktpartijen leidt tot meer snelheid, betere plannen en 

een hoge realisatiekans”. De markt kan een rol spelen bij het mede financieren van publieke 

opgaven bij het regionale waterbeheer, zoals waterberging en beekherstel. Kansen hiervoor 

zijn er vooral wanneer meerdere functies en belangen kunnen worden verenigd 

(meervoudig ruimtegebruik). Dit is een goede oplossing voor de toenemende ruimteclaim 

van het water. Kansrijke (praktijk)voorbeelden zijn de combinatie van waterberging met de 

teelt van energiegewassen en waterberging in combinatie met woningbouw (Hoekstra en 

Nijburg, 2009, Leven met Water, 2007). Het is daarom opvallend dat de marktpartijen en de 

overheden in de praktijk van het beheer van regionale watersystemen elkaar nog (te) weinig 

lijken te vinden. Recent hebben Van Buuren et al. (2010) een aantal casussen van publiek 

private samenwerking bij ‘waterprojecten’ onderzocht en concluderen dat er van de 

voorstellen van innovatieve betrokkenheid van private partijen nog niet veel wordt 

gerealiseerd. Institutionele achtergronden zorgen volgens hen voor extra obstakels.  

1.2 AFBAKENING 

Het onderzoek richt zich op publiek private samenwerking [PPS] bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen. Hier kan van worden gesproken wanneer er een 

publieke opgave voor het regionale waterbeheer (bijv. waterberging) wordt gecombineerd 

met een privaat initiatief (bijv. bouwen). Bekende voorbeelden zijn:  

 

 Waterberging in combinatie met woningbouw 

 Groen- blauwe dienstverlening 

 Waterberging en of beekherstel met recreatie  

 Waterberging i.c.m met de teelt van energiegewassen  
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1.2.1 ONDERZOEKSGEBIED  

Binnen het tijdsbestek van dit onderzoek is het niet realistisch om (met het oog op empirisch 

onderzoek) naar heel Nederland te kijken. Het onderzoek zal zich richten op het zuiden van 

Nederland. De expertise en het netwerk van het ARCADIS regiokantoor ‘s- Hertogenbosch, 

waar het afstuderen plaatsvindt, kan op deze manier optimaal worden benut. Er zal 

pragmatisch worden omgegaan met deze afbakening. Dit betekent dat er ook naar heel 

Nederland wordt gekeken als dit nuttig, of noodzakelijk blijkt. 

1.2.2 PLANOLOGISCHE INSTEEK  

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de Master Thesis Planologie en zal 

daarom met een ‘planologische bril’ op worden uitgevoerd. Dit betekent dat het onderzoek 

zich zal richten op opgaven voor het beheer van regionale watersystemen die leiden tot een 

andere inrichting en gebruik van de ruimte, oftewel opgaven met een ruimtelijk vraagstuk.  

Deze insteek zorgt ervoor dat de tijdens de studie opgedane kennis over de raakvlakken 

tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer op een goede manier  kan worden ingezet.  

1.2.3 DEFINITIES  

Onderstaand worden ter verduidelijking definities gegeven van de belangrijkste begrippen 

uit het onderzoek.  

 

PPS 

Er bestaan (veel) verschillende  definities van PPS. Er zal op basis van een literatuurstudie 

een exacte definitie worden geformuleerd welke geschikt is voor het onderzoek. Voorlopig 

kan worden gesteld dat er in ieder geval sprake moeten zijn van een niet vrijblijvende 

samenwerking tussen publiek en private actoren waarbij gezamenlijke projecten worden 

ontwikkeld. De achterliggende geachte is dat de samenwerking meerwaarde voor het 

project oplevert die anders niet zou zijn bereikt. Bij ‘echte’ PPS is er vaak sprake van een 

duidelijke verdeling van risico’s, kosten en opbrengsten.  

 

Beheer en inrichting van regionale watersystemen  

 Watersystemen zijn geografisch te onderscheiden, functionele eenheden van 

verschillende subsystemen van grond- en oppervlaktewater. In het onderzoek zal dus 

zowel naar grond- als oppervlaktewater worden gekeken. Waterketens (drink- en afval 

water) worden niet meegenomen, omdat er bij waterketens in veel mindere mate sprake 

is van ruimtelijke opgaven.  

 Beheer en inrichting: De term beheer kan verwarring opleveren, omdat het woord 

beheer vaak wordt gebruikt als synoniem voor onderhoud. Het is onduidelijk of 

inrichtingsmaatregelen ook onder beheer vallen. In het onderzoek ligt vanwege de 

ruimtelijke component juist de nadruk op inrichtingsmaatregelen. Om verwarring te 

voorkomen wordt er gesproken over het beheer en inrichting van watersystemen. Met 

beheer en inrichting worden alle maatregelen/activiteiten bedoeld die tot doel hebben 

om de watersystemen zo goed mogelijk te laten functioneren.  



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

11 
    

 

 Het onderzoek richt zich op regionale watersystemen. Dit is gedaan omdat veel opgaven 

voor het waterbeheer regionaal op moeten worden gelost en vanwege pragmatische 

redenen (afbakening). Een watersysteem wordt als regionaal beschouwd als de 

waterstromen binnen het systeem een bovenlokaal effect hebben, maar niet behoren tot 

de grote rivieren of delta. Het beheer van een enkele sloot heeft naar verwachting geen 

bovenlokaal effect en valt dus af omdat het schaalniveau te klein is. Bij regionale 

watersystemen moet qua schaalgrootte worden gedacht aan watersystemen die in het 

kader van de Regionale Watersysteemrapportage [RWSR] op basis van ruimtelijke en 

hydrologische omstandigheden zijn ingedeeld. Dit zijn bijvoorbeeld de Tongelreep, De 

Raam en Hertogswetering (Provincie Noord-Brabant, 2008). 

 

In tabel 1 wordt een duidelijk overzicht weergegeven van de belangrijkste 

maatregelen/activiteiten die behoren tot het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen. Er wordt per maatregel aangegeven of het een ruimtelijke opgave betreft. 

De maatregelen die een ruimtelijke opgave hebben worden in het onderzoek meegenomen.  

 

 

Maatregelen voor het beheer van regionale watersystemen 

Maatregel Waterveiligheid Waterkwaliteit Voldoende 

water 

Natuur, 

landschap 

en 

recreatie 

Ruimtelijke 

opgave  

Waterberging Primair doel  Secundair 

doel 

Secundair 

doel  

Ja 

Beekherstel Secundair doel  Primair of 

secundair doel 

 Primair doel Ja 

Peilbeheer Primair of 

secundair doel 

 Primair doel Secundair 

doel 

Ja, als het 

grondgebruik 

wordt 

beïnvloedt.  

Grondwaterbeheer   Primair doel Secundair 

doel 

“                “ 

Onderhoud 

kunstwerken 

Primair doel  Primair doel  Nee 

Onderhoud 

waterkeringen 

Primair doel    Nee, althans 

onvoldoende 

Vegetatiebeheer 

(maaibeheer etc.) 

Primair doel Secundair doel Primair doel Secundair 

doel 

Nee 

Controle 

zwemwater 

 Primair doel    Nee 

Baggeren  Secundair doel Primair doel Primair doel Secundair 

doel 

Nee, tenzij* 

 

* Baggeren is op zichzelf geen ruimtelijke opgave, maar kan toch worden meegenomen in 

het onderzoek. Het opslaan van baggerspecie in een weilanddepot is bijvoorbeeld wel een 

ruimtelijke opgave.  

Tabel 1  

Maatregelen voor het 

beheer van regionale 

watersystemen. (eigen 

bewerking, 2011) 
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1.3 DOELSTELLING 

Uit de beschreven achtergrond kan worden afgeleid dat veel belangrijke opgaven voor het 

waterbeheer ruimtelijke opgaven zijn, die vaak regionaal moeten worden opgelost. 

Samenwerking tussen de publieke en private partijen om deze opgaven op te lossen lijkt 

nog moeizaam van de grond te komen. Dit ondanks de veelbelovende ideeën en concepten 

en de ambities die worden geschetst in het beleid. De verwachting is dan ook dat deze 

factoren geen groot probleem vormen. De verwachting is dat de institutionele context een 

grote rol speelt bij het al dan niet tot stand komen van PPS projecten bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen. De achtergronden monden derhalve uit tot de 

volgende concrete doelstelling voor dit onderzoek:  

 

De kansen voor  succesvolle publiek private samenwerking (PPS) bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen vergroten, door in kaart te brengen welke 

invloed de institutionele context heeft en aanbevelingen te doen voor verbetering.  

1.4 ONDERZOEKSVRAGEN  

Om aan de doelstelling van het onderzoek te kunnen voldoen is het noodzakelijk om de 

volgende onderzoeksvragen te beantwoorden.  

 

1. Waaruit bestaat de institutionele context van PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen?  

2. Welke mogelijkheden zijn er voor PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen?  

a. Wat zijn de opgaven/ beleidsdoelen voor het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen? 

b. Welke concepten voor PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

 watersystemen zijn er bekend?  

3. Hoe wordt de invloed van de institutionele context op het succes van PPS bij het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen door de betrokken private en publieke 

partijen in de praktijk beoordeeld?  

4. Hoe kan PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen succesvoller 

worden ingezet in relatie tot de institutionele context?  

1.5 MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 

Het onderzoek maakt inzichtelijk wat de invloed van de institutionele context is op het 

succes van PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Het onderzoek 

levert hiermee een bijdrage aan de inzichten en ontwikkeling bij het regionale waterbeheer. 

Dit kan zowel publieke als private partijen helpen bij de besluitvorming om PPS al dan niet 

in te zetten, waardoor projecten succesvoller kunnen worden doorlopen. Daarnaast kunnen 

de aanbeveling behulpzaam zijn bij beleidsontwikkeling gericht op het verbeteren van de 

institutionele context om de actuele opgaven binnen het waterbeheer succesvoller te kunnen 

implementeren, al dan niet door middel van PPS. Daarnaast worden concrete aanbevelingen 

gegeven voor zowel publieke als private partijen die binnen de dagelijkse praktijk van het 

regionale waterbeheer toepasbaar zijn. Wanneer PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen door dit onderzoek succesvoller kan worden ingezet levert het een 
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bijdrage aan de actuele opgaven voor het regionale waterbeheer. Hiermee levert het 

onderzoek een bijdrage aan de achterliggende problematiek, zoals waterveiligheid en 

waterkwaliteit welke zeker in Nederland van groot maatschappelijk belang zijn (Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, 2009).  

1.6 WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE  

Het onderzoek levert ook een wetenschappelijke bijdrage. Ten eerste is er nauwelijks 

onderzoek gedaan naar het onderwerp. Eerdere onderzoeken naar PPS hebben 

voornamelijk betrekking op grootschalige gebiedsontwikkelingen met vaak veel ‘rode’ 

functies. De verwachting is dat PPS projecten bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen hier op diverse punten van verschillen. De projecten zullen naar 

verwachting vaak minder grootschalig zijn en er zullen niet altijd rode functies worden 

ontwikkeld. Tevens is PPS voor de belangrijkste beheerders van de regionale watersystemen 

(de waterschappen) een geheel nieuwe ‘tak van sport’. In een onderzoek van de Raad voor 

Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek naar gebiedsontwikkelingen met een belangrijke 

wateropgave merken In ’t Veld et al. (2009) op dat in de casus Perkpolder waar de private 

inbreng het grootst is het meeste succes wordt geboekt. Deze bevindingen zijn echter op één 

enkele casus gebaseerd. In ’t Veld et al. (2009, p.14) bevelen nader onderzoek naar de inzet 

van private partijen op de grens van water en ruimte dan ook aan.  

 

Het onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan de theorievorming. Innes en Booher (2010) 

geven aan dat wanneer het beleid niet goed uitwerkt er vaak wordt gekeken naar het beleid 

zelf, terwijl de achterliggende oorzaak van het probleem vaak de institutionele 

verhoudingen zijn. Ook van Buuren et al. (2010) geven aan dat institutionele achtergronden 

van publieke en private partijen voor extra obstakels zorgen bij PPS. Daarnaast duiden 

onder andere Klijn en Teisman (2001) het belang van een institutionele analyse van PPS.  

De institutionele context wordt als onafhankelijke variabele in dit onderzoek meegenomen, 

waardoor het onderzoek nieuwe inzichten oplevert voor de institutionele theorievorming.   

Deze zullen vooral bestaan uit het operationaliseren van de (neo)institutionele theorieën. 

Wat instituties precies zijn en wat hun invloed is, is binnen de wetenschap nog een 

voortgaand onderwerp van debat. Binnen de ruimtelijke wetenschappen wordt het belang 

van de institutionele context steeds meer erkend. In dit onderzoek worden verschillende 

neo- institutionele stromingen uiteengezet en geoperationaliseerd. Hierdoor kan de invloed 

van de institutionele context op het succes van een PPS in de praktijk worden gemeten. Op 

deze manier kunnen bepaalde vooronderstellingen vanuit de theorie worden getoetst en 

mogelijk worden verfijnd. Ook kan op deze manier een bijdrage worden geleverd aan de 

verdere ontwikkeling van enkele centrale begrippen uit de behandelde theorieën. 
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2.1 TYPE ONDERZOEK EN STRATEGIE  

Een onderzoek kan volgens Saunders et al. (2009) een verkennend, beschrijvend, 

of verklarend karakter hebben. Baarda et al. (2009) beschrijven onder een iets andere 

benaming (explorerend, beschrijvend, toetsend) vergelijkbare typen van onderzoek. De 

doelstelling en onderzoeksvragen zijn volgens Baarda et al. (2009) vaak richtinggevend voor 

het kiezen van een bepaald type onderzoek. Dit onderzoek heeft voornamelijk een 

verklarend/toetsend karakter. Het doel van een verklarend onderzoek is om de relatie 

tussen variabelen te begrijpen door een bepaalde situatie, of probleem te bestuderen. Bij dit 

onderzoek bestaat deze relatie uit het succes van een PPS en de institutionele context. De 

vooronderstelling hierbij is dat de institutionele context van significante invloed is op het 

succes van een PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Deze  

veronderstelling/ hypothese is gebaseerd op de theorie die in het volgende hoofdstuk verder 

wordt uitgewerkt. Op basis van de theorie worden verschillende aspecten onderscheiden 

die samen de institutionele context vormen die het succes van een PPS beïnvloedt. In de 

empirie zal worden getoetst in hoeverre deze aspecten (die samen een beoordelingskader 

vormen) daadwerkelijk van invloed zijn op het succes van een PPS. Er is dus sprake van het 

binnen een bepaald afgebakend deel van de empirie toetsen van een op de theorie 

gebaseerde veronderstelling. Het onderzoek wordt dan ook hoofdzakelijk gekenmerkt door 

een deductieve aanpak (Baarda et al., 2009).  

 

Het onderzoek is tevens voor een klein deel min of meer verkennend van aard. Voor het 

inventariseren van mogelijke PPS concepten past een verkennende aanpak beter. Op basis 

van het type onderzoek, in dit geval voornamelijk verklarend, wordt een 

onderzoeksstrategie (of wel onderzoeksontwerp) gekozen. Saunders et al. (2009) en 

Verschuren en Doorewaard (2007) beschrijven verschillende strategieën die kunnen worden 

gebuikt voor een onderzoek, zoals een enquête, case-study en literatuur onderzoek. Bij dit 

onderzoek is gekozen voor een case-study onderzoek, omdat dit het beste past bij de aard 

van het onderzoek. De case-study is een geschikte strategie om complexe problemen te 

onderzoeken, waarbij de onderzoekssituatie binnen een context geplaatst wordt (Baarda et 

al. 2009).  Bij een case-study onderzoek wordt een bepaalde situatie (in dit geval een PPS 

project bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen) onder alledaagse 

omstandigheden en in zijn geheel onderzocht (holisme) (Baarda et al., 2009). Het onderzoek 

leidt door deze case-study tot diepgaande inzichten in het onderzochte verschijnsel. Bij een 

case –study worden een beperkt aantal situaties onderzocht. De resultaten van een case-

study zijn derhalve niet geschikt zijn voor statistische generalisatie (Saunders et al., 2009).  

Baarda et al. (2009, p.110) geven echter wel aan dat ondanks het feit dat een casus in zijn 

2 Methodologie 

HOOFDSTUK 
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context wordt onderzocht, het idee is dat de case-study niet alleen informatie oplevert voor 

de specifieke casus, maar ook voor andere vergelijkbare situaties. Een case-study is 

overigens niet de enige strategie in dit onderzoek. Een literatuurstudie wordt gebruikt voor 

de beantwoording van een aantal onderzoeksvragen. In paragraaf 2.2 zal verder in worden 

gegaan op de motivatie voor de keuze van een case-study. 

 

In het onderstaande schema (figuur 1) zijn de verschillende stappen van het onderzoek 

schematisch weergeven. De verschillende stappen zorgen ervoor dat alle deelvragen 

worden beantwoord en er uiteindelijk aan de doelstelling van het onderzoek kan worden 

voldaan. In de volgende paragraaf zal op basis van het schema worden beschreven welke 

methodologie en datacollectie er wordt gebruikt. 

 

 

 
 

2.2 METHODOLOGIE EN DATACOLLECTIE 

Deel 1 (onderzoeksvraag 1 en 2) 

Het eerste deel van het onderzoek bestaat uit drie verschillende stappen welke leiden tot het 

beantwoorden van de eerste en tweede onderzoeksvraag. Deze drie stappen worden 

onderstaand verder toegelicht. 

 

Theoretisch kader (onderzoeksvraag 1)  

Het theoretische kader wordt opgesteld op basis van bestaande theoretische inzichten met 

betrekking tot de institutionele context in relatie met PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. In het theoretische kader worden de belangrijkste 

(neo)institutionele stromingen behandeld. Deze verschillende institutionele stromingen 

hebben elk hun eigen veronderstellingen over de relatie tussen het gedrag van individuen 

en de institutionele context. De beschrijving van deze institutionele context geeft goeddeels 

antwoord op de eerste onderzoeksvraag. Sec de beschrijving van de institutionele context 

Figuur 1  

Schematische weergave 

van de stappen van het 

onderzoek.  
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heeft echter alleen betrekking op de onafhankelijke variabele. In het theoretische kader zal 

daarom ook aandacht worden besteed aan de afhankelijke variabele. De theoretische 

inzichten met betrekking tot PPS en het succes van een PPS worden uiteengezet. De op de 

theorie gebaseerde veronderstelde relatie tussen de institutionele context en het succes van 

een PPS wordt ter afsluiting schematisch weergegeven in een conceptueel model. Het 

conceptueel model biedt eerste analytisch kader voor het empirische onderzoek en geeft op 

deze manier de theoretische inzichten grondslag aan het onderzoek (Verschuren en 

Doorwaard, 2007 en Saunders et al. , 2008).  

 

Opgaven voor het beheer van regionale watersystemen (deelvraag 2a) 

Omdat het onderzoek zich richt op het beheer en de inrichting van regionale watersystemen 

is het noodzakelijk om inzicht te hebben in deze opgaven. De opgaven van het beheer van 

regionale watersystemen kunnen worden beschreven op basis van een literatuurstudie. Een 

uitgebreide bestuderingen van het vigerende beleid is hiervoor toereikend.  

 

Bestaande ideeën/concepten PPS (deelvraag 2b)  

Op basis van een literatuurstudie eventueel aangevuld door gesprekken met experts 

worden de bestaande PPS concepten voor het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen geïnventariseerd. De PPS concepten die het meest kansrijk lijken worden 

verder uitgewerkt. Voor zover op basis van de literatuur bekend is zal tevens worden 

beschreven wat de invloed is van de institutionele context op de verschillende concepten. 

 

Deel 2 (onderzoeksvraag 3)  

Opstellen van het beoordelingskader  

Op basis van de voorgaande stappen wordt een beoordelingskader opgesteld. Het 

beoordelingskader bevat verschillende aspecten die samen de institutionele context vormen 

van PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Het theoretische kader 

en het conceptuele model vormen de basis voor het identificeren van deze aspecten. Het 

beoordelingskader is een manier om de theorie verder te operationaliseren en te koppelen 

aan de empirie. Het beoordelingskader wordt dan ook gebruikt bij het empirische 

onderzoek. De respondenten zullen per aspect beoordelen in welke mate het aspect positief 

dan wel negatief heeft bijgedragen aan het succes van de PPS. Het beoordelingskader vormt 

dus een belangrijk onderdeel van de data- collectie bij het empirische onderzoek. In 

paragraaf 6.1 wordt uitgebreid beschreven hoe het beoordelingskader is opgesteld.  

 

Motivatie voor gekozen onderzoeksstrategie (case-study)  

In de voorgaande paragraaf is reeds aangegeven dat er gebruik wordt gemaakt van een 

case-study. Onderstaand wordt nader toegelicht waarom er juist voor een case-study is 

gekozen. De meest belangrijke overweging die leidt tot de keuze van een case-study vloeit 

voort uit de aard van het onderzoek:  
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 De doelstelling en onderzoeksvragen behoeven diepgaande inzichten in het te 

onderzoeken verschijnsel. Diepgaande inzichten kunnen goed worden verkregen door 

middel van een case-study (Baarda et al., 2009 en Saunders et al. (2009). Door middel van 

een case-study en het houden van interviews kan inzicht worden verkregen in 

achterliggende gedachten van reacties van ondervraagden. Daarnaast kunnen de vragen 

worden toegespitst op de ondervraagden. Hierdoor worden inzichten verkregen die 

waardevol zijn voor dit onderzoek en bij een ander onderzoeksstrategie niet, of minder 

makkelijk worden verkregen. Ook Swanborn (2003) geeft aan dat positieve 

overwegingen die kunnen leiden tot de keuze van een case-study voort vloeien uit: 

“probleemstellingen waarin het gaat om gedetailleerde kennis en het op elkaar betrekken van 

sociale relaties en percepties; om hoe allerlei betrokken  belanghebbenden aankijken tegen  

problemen en hoe deze opgelost worden” (p.50). De doelstelling en ten minste 

onderzoeksvragen 3 en 4 in dit onderzoek vragen in het bijzonder om inzicht in de door 

de participanten ervaren knelpunten en oplossingsrichtingen bij PPS projecten.  Een 

case-study ligt in lijn met het argument van Swanborn (2003) dan ook voor de hand.  

 

Daarnaast is de keuze voor een case-study ook pragmatisch van aard:  

 Publiek private samenwerking is specifiek bij het regionale waterbeheer een vrij  nieuw 

fenomeen. Er blijken nog weinig PPS projecten te zijn bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen, althans waarvan voldoende informatie beschikbaar is. 

Vanwege het ontbreken van een groot aantal onderzoekseenheden is de keuze voor een 

bureauonderzoek, of survey minder logisch en ligt een case-study meer voor de hand.  

 

Ten slotte spelen ook subjectieve(re) argumenten een rol om te kiezen voor een case-study: 

 De persoonlijke voorkeur van de onderzoeker (dan wel de opdrachtgever) is volgens 

Verschuren en Doorewaard (2007) een belangrijke kernvraag bij het kiezen van de 

gewenste onderzoekstrategie. Als onderzoeker geef ik er de voorkeur aan om ‘het veld’ 

in te gaan, zelf gegevens te verzamelen en op basis van een analyse van deze gegevens 

uitspraken te doen. Daarnaast geef ik de voorkeur aan een meer interpreterende 

benadering, waarbij vooral verbaal wordt gerapporteerd. Deze subjectieve voorkeur 

sluit goed aan bij de keuze voor een case-study. Hoewel subjectief is dit naar mijn inzien 

een plausibel argument dat bijdraagt aan de keuze voor een case-study. Ik verwacht dat 

de keuze voor een onderzoeksstrategie die het beste bij mijn onderzoekskwaliteiten en 

interesse aansluit de kwaliteit van het onderzoek ten goede komt. In feite gaat deze 

subjectieve voorkeur voor een onderzoeksstrategie volgens Swanborn(2003) vooraf aan 

de formulering van de probleemstelling. Hier is volgens Swanborn (2003, p.46) echter 

weinig op tegen, zolang de probleemstelling maar aansluit op de geprefereerde 

onderzoekstrategie. Ten slotte hecht ik als praktijkgerichte onderzoeker veel belang aan 

de maatschappelijke waarde van (mijn) onderzoek. Acceptatie door ‘het veld’ is volgens 

Verschuren en Doorewaard (2007, p.191) vaak een voorwaarde om een daadwerkelijke 

bijdrage aan een veranderingsproces te kunnen leveren. De resultaten van een case-

study zullen volgens Verschuren en Doorewaard (2007, p.190) vaak eerder door ‘het 

veld’ worden geaccepteerd. Een van de redenen is dat de onderzoeker een minder 

afstandelijke rol speelt dan bij bijvoorbeeld een survey. Daarnaast zijn de gebruikten 

methoden en gegevens bij een case-study meer alledaags van karakter, waardoor de 

resultaten herkenbaar zijn en beter kunnen worden geaccepteerd (Verschuren en 

Doorwaard, 2007, p.191). De veronderstelde acceptatie door ‘het veld’ is daarom een 

extra reden om voor een case-study te kiezen. 
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Meervoudige case-study  

Er zullen meerdere casussen worden geselecteerd waarbij hetzelfde fenomeen (PPS bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen wordt bestudeerd (meervoudige case-

study). Er is gekozen voor een meervoudige case-study, omdat PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen in veel gradaties voor kan komen. Het te bestuderen 

fenomeen is min of meer hetzelfde, maar de omstandigheden kunnen variëren. In dit geval 

ligt volgens Baarda et al. (2009) een meervoudige case-study voor de hand. Een ander 

voordeel is dat bij een meervoudige case-study de hypothese vaker word getoetst in de 

praktijk, dit komt de validiteit en generaliseerbaarheid van de resultaten ten goede (Yin, 

2003 in Saunders et al., 2009).  

 

Data- collectie bij de case-study   

Een case-study onderzoek wordt over het algemeen gekenmerkt door een kwalitatieve 

verzameling van gegevens (Verschuren en Doorewaard, 2007). Ook bij dit onderzoek zullen 

kwalitatieve methoden in de vorm van interviews worden toegepast bij het case-study 

onderzoek. Een kwalitatieve methode licht het meest voor de hand aangezien het aantal 

beoogde respondenten beperkt is, het onderzoek vooral de ‘diepte’ ingaat en de resultaten 

niet voor statistische generalisatie worden gebruikt. De data bij de casussen wordt 

verzameld door middel van semi –gestructureerde interviews. Deze interviews worden 

gehouden met de stake- holders van de desbetreffende casussen. Bij gedeeltelijk 

gestructureerde interviews wordt vooraf een lijst met thema’s of vragen opgesteld die aan 

bod dienen te komen, maar is er ook ruimte voor andere vragen afhankelijk van de context 

(Saunders et al, 2009). Het gestructureerde deel van het interview zal bestaan uit het 

invullen van het beoordelingskader door de respondenten. Dit levert data op die eenvoudig 

en objectief met elkaar te vergelijken is. Afhankelijk van de omstandigheden worden bij de 

casussen verschillende open vragen gesteld. De gehanteerde methodologie bij het case-

study onderzoek (selectie van casussen, data collectie etc.) wordt uitgebreid beschreven in 

paragraaf 6.2. 

 

Deel 3(onderzoeksvraag 4)  

Deel 3 is de synthese van het onderzoek. Bij de synthese worden de inzichten vanuit de 

theorie vergeleken met de resultaten van het empirische onderzoek. Bij het empirische 

onderzoek zijn diverse aspecten door de respondenten beoordeeld. Door de analyse van de 

empirische data kunnen de vooronderstellingen uit de theorie worden gestaafd. Tevens kan 

worden beschouwd, of bepaalde aspecten of neo- institutionele stromingen een 

belangrijkere invloed op het succes hebben dan andere. De belangrijkste centrale noties uit 

de verschillende stromingen worden hierbij behandeld. Op deze manier levert de synthese 

ook aanknopingspunten op voor verdere theorievorming. Bij de synthese zal kritisch 

worden beschouwd of de theorieën op de goede manier zijn geoperationaliseerd. Er wordt 

nagegaan of de verschillende aspecten door de respondenten voldoende in lijn met de 

verschillende neo- institutionele theorieën zijn beoordeeld. Mogelijk zijn aspecten verkeerd 

geformuleerd, niet relevant, of blijken er juist aspecten van belang die niet op voorhand zijn 

meegenomen. De analyse van de empirische data en de synthese leiden uiteindelijk tot zo 

concreet mogelijke aanbevelingen met betrekking tot PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. Deze aanbevelingen kunnen van toepassing zijn in de dagelijkse 

praktijk en kunnen bijdragen aan succesvollere PPS projecten bij het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen.  
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In het eerste hoofdstuk is al het belang geduid van de institutionele context. De 

veronderstelling in dit onderzoek is dat deze een belangrijke rol speelt bij PPS bij het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen. Het theoretische kader richt zich daarom op 

de rol van de institutionele context. In de eerste paragraaf zal de relatie tussen instituties en 

het waterbeheer worden geschetst in een historisch perspectief. In de tweede paragraaf zal 

dieper in worden gegaan op de theorievorming met betrekking tot instituties. In de derde en 

de vierde paragraaf wordt dieper ingegaan op PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. Het theoretisch kader mondt uit in een conceptueel model waarin 

de veronderstelde invloed van de institutionele context op het succes van PPS bij het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen schematisch wordt weergegeven.  

3.1 INSTITUTIES EN HET BEHEER VAN (REGIONALE) 

WATERSYSTEMEN 

De ruimtelijke planners waren volgens Healey (2004) in het midden van de vorige eeuw 

verzekerd van hun positie. Door middel van hun professionele expertise (master- planners) 

en wetenschappelijke management principes (rational process planners) creëerden de 

planners nieuwe producten en processen, die vanwege hun kwaliteit en relevantie m.b.t. 

sociale ontwikkelingen de oude producten en processen opvolgden. Van der Cammen en de 

Klerk (2003, p.29) spreken hier van een heersend geloof in vooruitgang die door rationeel 

kennen en kunnen werd bepaald (blauwdrukplanning). Dit toekomstgerichte perspectief en 

het overtuigde geloof zorgden er volgens Healey (2004) voor dat er weinig aandacht uitging 

naar de politieke en institutionele dynamiek. Vanaf het einde van de jaren 60 kwam er in de 

theorie aandacht voor de institutionele context van planning. Niet in de laatste plaats, 

omdat de blauwdrukplanning in de praktijk vaak niet het beoogde effect bleek te hebben. 

Het waterbeheer werd ook lange tijd gekenmerkt door deze autonome en technocratische 

aanpak (Wiering en Immink, 2006). De waterbeheerders hebben hierbij lange tijd weinig oog 

gehad voor de institutionele context. Binnen het waterbeheer hebben de laatste decennia een 

aantal belangrijke transities plaatsgevonden. Het zorgen voor ‘droge voeten’ waarvoor de 

eerste waterschappen al in de late Middeleeuwen werden opgericht is nog steeds een 

primaire taak van de waterbeheerders. De manier waarop dit gebeurt en hoe hier over 

wordt gedacht is vooral de laatste decennia echter sterk veranderd. De belangrijkste 

(institutionele) veranderingen bij het beheer en de inrichting van (regionale)watersystemen 

worden onderstaand toegelicht.  

 

 

 

 

 

3 Theoretisch kader 

HOOFDSTUK 
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 Integratie waterbeheer en ruimtelijke ordening [r.o.] 

In de inleiding is al aan bod gekomen dat het waterbeheer niet langer wordt gekenmerkt 

door een technische en autonome aanpak. Om de waterveiligheid te garanderen worden 

niet alleen de dijken verbeterd, maar wordt het water ook letterlijk de ruimte geboden. 

Waterveiligheid is echter niet de enige reden voor een verdere integratie van water en 

r.o. Het waterbeheer heeft te maken gekregen met meerdere functies en belangen die 

vaak vragen om een ander ruimtelijk beleid. Voornamelijk de integratie van waterbeheer 

met natuurontwikkeling heeft volgens Van der Brugge et al. (2005) voor een omslag 

gezorgd. Disco (2002) spreekt zelfs van de ‘ecologisering’ van het waterbeheer en 

illustreert dit met de bouw van de Oosterschelde dam als casus. Om de waterveiligheid 

te garanderen was de voorziene oplossing door Rijkswaterstaat het bouwen van een 

gesloten dam. De gevolgen voor de ecologie zouden echter desastreus zijn. Vanaf de 

jaren ’70 was er een groeiend bewustzijn onder de maatschappij voor het belang van 

natuur en milieu. Onder groeiende maatschappelijke- en later ook politieke druk is 

uiteindelijk afgezien van een gesloten dam. Bij het regionale waterbeheer is te zien dat 

sloten en beken zijn gekanaliseerd om het water zo snel mogelijk af te voeren. De 

ecologische waarde van de watersystemen die hiermee in het gedrang kwam werd niet 

erkend. De laatste decennia is dit ook bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen wel het geval, waardoor watersystemen weer anders worden 

(her)ingericht. De volgende boeiende conclusie van Disco (2002) laat echter zien dat het 

onderkennen van nieuwe belangen binnen het waterbeheer niet hoeft te betekenen dat 

de werkwijze ook ten goede verandert: “Just like the erstwhile masters of the floods, the new 

masters of ecology are encapsulating processes of consensual decision making within a system of 

technocratic rules, images and models” (2002, P.233).  

 

Ook in het huidige beleid speelt natuurontwikkeling een belangrijke rol bij het beheer en 

de inrichting van regionale watersystemen. Daarnaast gaat er ook steeds meer aandacht 

uit naar recreatie, cultuurhistorie en beleving van water. In hoofdstuk 4 wordt hier 

verder op in gegaan. Binnen het waterdomein vervullen de waterschappen hun rol 

volgens de Commissie Water en Ruimte (2010) goed. Een sectorale aanpak voldoet 

echter niet meer. Waterschappen kunnen hun kerntaken effectiever uitvoeren via de 

ruimtelijke ordening. Op deze manier kunnen ze veranderingen in het ruimtegebruik 

beïnvloeden ten gunste van de watersystemen. Ze moeten hierbij volgens de Commissie 

Water en Ruimte (2010) echter wel oog hebben voor andere belangen en bereid zijn 

meerwaarde te creëren voor andere functies dan water. De waterschappen moeten 

volgens de Commissie Water en Ruimte (2010) daarom nog actiever en effectiever 

participeren bij gebiedsontwikkelingen, waarvoor een cultuuromslag nodig is bij de 

waterschappen.  

 

Met de introductie van de watertoets in 2001 hebben waterhuishoudkundige belangen 

ook formeel een belangrijkere plek binnen de r.o. verworven. Bij het opstellen van 

ruimtelijke plannen en besluiten waar waterbelangen spelen zijn de initiatiefnemers 

verplicht om een watertoets uit te voeren. De gevolgen voor de waterhuishouding bij 

ruimtelijke plannen worden bij een watertoets onderzocht. Het doel is om 

waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen. Het is echter geen toets achteraf, 

maar wordt juist in een zo vroeg mogelijk stadium uitgevoerd om ruimtelijk beleid en 

waterhuishoudkundige aspecten goed op elkaar af te stemmen (Helpdesk Water, 2011).  
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 Organisatie van het waterbeheer  

Binnen het waterbeheer zijn diverse organisaties belast met verschillende taken. Voor 

het beheer en de inrichting van de regionale watersystemen zijn de waterschappen de 

belangrijkste partij. De waterschappen nemen een bijzondere plaats in. In tegenstelling 

tot andere sectoren, zoals infrastructuur zijn de waterschappen georganiseerd in een 

aparte bestuurslaag. Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, 

een dagelijks bestuur en een voorzitter. Waterschappen kennen net als gemeenten en 

provincies verkiezingen voor het algemeen bestuur. Deze status als publiek orgaan 

betekent dat de waterschappen hun eigen wet- en regelgeving hebben en belasting 

heffen. De waterschappen kennen dus een sterke institutionele verankering. Toonen et 

al. (2006) geven aan dat hiervoor is gekozen vanwege de essentiële taak van het 

waterbeheer en de grote risico’s die er mee verbonden zijn. De laatste jaren vormt het 

voortbestaan van de waterschappen als apart publiek orgaan een terugkerend 

onderwerp van discussie, aangezwengeld door de lage opkomsten bij de 

waterschapsverkiezingen. Het valt echter buiten het kader van dit onderzoek om deze 

discussie, hoe belangwekkend ook, verder te bespreken.  

 

De waterschappen hebben de laatste decennia een enorme schaalvergroting 

doorgemaakt. De Watersnoodramp van 1953 wordt hiervan als de directe oorzaak 

gezien (Toonen at al., 2006). De vele kleine waterschappen hadden onvoldoende 

institutionele capaciteit en er was een gebrek aan samenwerking. Het waterbeheer was 

hierdoor niet goed op orde, waardoor de ramp zich kon voltrekken (Toonen at al, 2006.) 

Het aantal waterschappen is als gevolg van deze schaalvergroting de laatste decennia 

gereduceerd van 3.500 tot 25 waterschappen in 2011. Naast de waterschappen die belast 

zijn met de zorg voor de regionale watersystemen is Rijkswaterstaat (als 

uitvoeringsorgaan van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) belast met de zorg 

voor de grote rivieren en de delta (Rijkswateren). Rijkswaterstaat is dus niet direct in 

beeld bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Regionale 

watersystemen in Nederland maken echter per definitie deel uit van het stroomgebied 

van een van de grote rivieren (Maas, Rijn, Schelde, Eems) in Nederland. Veranderingen 

in regionale watersystemen zullen dan ook altijd min of meer hun doorwerking hebben 

in een groter stroomgebied.  

 

Het is duidelijk dat het beheer en de inrichting van watersystemen vooral de laatste 

decennia onderhevig is aan de nodige veranderingen. Nieuwe discoursen, 

ideeën/overtuigingen hebben hun intrede gedaan als gevolg van maatschappelijke 

veranderingen. Als gevolg van deze maatschappelijke veranderingen is ook de institutionele 

context veranderd. Nieuwe organisatievormen, wet- en regelgeving en procedures hebben 

hun intrede gedaan. De volgende bevinding van Van der Cammen en de Klerk (2003, p.446) 

vormt in dit opzicht een treffende illustratie van het belang van de institutionele context: 

“De permanente reorganisatie van de samenleving wordt gereflecteerd door een permanente 

reorganisatie van de ruimte en de concepten en instrumenten waarmee dat gebeurt”.  

 

Hoewel enkele belangrijke (institutionele) veranderingen bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen zijn beschreven is er nog geen duidelijk beeld van wat instituties 

nu precies zijn. Daar wordt in de volgende paragraaf verder op ingegaan. 
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3.2 HET (NEO)-INSTITUTIONALISME 

Dé institutionele theorie bestaat niet, maar is een brede waaier aan nieuwe ideeën en 

inzichten binnen de sociale wetenschap. De institutionele benadering krijgt meer aandacht 

door voortgaande debatten in de sociologische, economische en politieke wetenschap, welke 

het nieuwe of neo- institutionalisme worden genoemd. In navolging van deze debatten 

vormt institutionele verandering volgens Buitelaar et al. (2007) een centraal element in de 

planning theorie sinds de vroege jaren ’90.  

 

Aoki (2007) geeft de volgende definitie van instituties: “An institution is self-sustaining, salient 

patterns of social interactions, as represents by meaningful rules that every agent knows and 

incorporated as agents’ shared beliefs about how the game is played and to be played” (p.6).  

Aan de basis van de maatschappelijke patronen die Aoki (2007) noemt ligt wat Searle (2005) 

‘collective intentionality’ noemt. Een mooi voorbeeld hiervan is het ontstaan van de eerste 

waterschappen in Nederland. Boeren die in de 13e eeuw last hadden van overstromingen 

konden hier nooit alleen weerstand aan bieden (Toonen et al., 2006). Vanuit een collectieve 

intentie begonnen de boeren samen te werken om de watersystemen te beheren. Hiervoor 

werden bepaalde regels opgesteld en ontstond een duidelijk maatschappelijk patroon. 

Regels, procedures etc. zijn echter alleen van waarde wanneer ze een bepaalde status 

genieten. Ze kunnen volgens Ostrom en Basurto (2011, p.322) alleen bestaan als ze kunnen 

worden opgesteld, gemonitord en er sancties aan verbonden zijn wanneer de regels niet 

worden nageleefd. Naast deze status is het ook noodzakelijk dat de regels voor alle actoren 

duidelijk zijn. Searle (2005) ziet “collective linguistic and symbolic acceptance” niet voor 

niets als het essentiële element van instituties. In de 13e eeuw leidde dit tot de oprichting 

van waterschappen, met het eerste democratische gekozen bestuur van Nederland. De 

individuele boeren (ingezetene) van het waterschap handelden naar de regels van het 

waterschap, vanwege de status die aan deze regels werd ontleend. Het gedrag van 

individuen (niet alleen in dit voorbeeld, maar in de gehele maatschappij) wordt dus min of 

meer geprogrammeerd door regels, procedures en organisaties waaraan een bepaalde status 

is verbonden. Dit geprogrammeerde gedrag van individuen uit zich in bepaalde 

maatschappelijke patronen. Doordat instituties het gedrag van individuen beïnvloeden 

kunnen ze het gedrag van individuen (zo ook actoren binnen een PPS) tot op zekere hoogte 

voorspellen. Instituties verminderen onzekerheden en maken uitkomsten daardoor 

betrouwbaarder (Verma, 2007).  

 

Instituties worden vooral geassocieerd met regels, procedures en organisatievormen. Hierbij 

wordt er vaak een onderscheidt gemaakt tussen formele regels en informele regels 

(Buitelaar, 2007). Bij formele regels wordt vooral gedacht aan geschreven wet- en 

regelgeving van organisaties (in het bijzonder die van de staat). Informele regels zijn meer 

ingebed in waarden, conventies, of zijn geworteld in culturele normen (Verma, 2007). Naast 

de regels, procedures en organisatievormen worden ook (maatschappelijke)organisaties an 

sich in de praktijk vaak als institutie aangeduid. Dit geld vooral voor grote organisaties met 

een duidelijke eigen structuur en eigen regels, zoals een universiteit, een waterschap, een 

woningbouwcorporatie, of bijvoorbeeld de Rooms- Katholieke kerk. Binnen de moderne 

maatschappij wordt tevens een onderscheidt gemaakt tussen een drietal fundamentele 

instituties: de staat, de markt en de civil society (Dubbink, 2003, p.11). Driessen en 

Glasbergen (2002) noemen de overheid, markt en civil society de kerndomeinen in de 

liberaal democratische samenleving. Elk van deze fundamentele instituties/kerndomeinen 
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heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. Ze hebben hun eigen structuur, organisatie 

en verschillende instrumenten tot hun beschikking (Dubbink, 2003).  

 De staat vertegenwoordigt het publieke domein. Haar functie is definiëring en borging 

van het publieke (algemeen) belang (Van den Hof, 2006). Uiteindelijk bepaalt de kiezer 

wat geldt als het publieke belang. De structuur en de instrumenten die de staat gebruikt 

ontleent zij aan het recht in de vorm van wet- en regelgeving. 

 De markt is volgens Van den Hof (2006) het kerndomein dat wordt gestuurd door 

commerciële belangen, economische rationaliteit en marktwerking. De markt zorgt voor 

de economische productie. Samuel en Nordhaus (1985, p.24) geven in Dubbink (2003, 

p.17) een goede omschrijving van de taak van de markt: “it serves to solve the basic 

economic questions of what, how much, how and for whom to produce”. De markt wordt (bij 

vrije marktwerking) gestructureerd door het prijsmechanisme.  

 De civil society heeft een erg heterogeen karakter. De consumenten vormen een groep 

binnen de civil society die handelen vanuit eigenbelang en worden soms ook wel tot de 

markt gerekend. Vaak wordt met de civil society een groep bedoeld die 

maatschappelijke doelen nastreeft zonder een commerciële doelstelling. In het 

Nederlands laat de civil society zich het best vertalen als het maatschappelijke 

middenveld, of de burgermaatschappij. Een bekende definitie van de ‘civil society’ is die 

van Cohen en Arato (in Dubbink, 2003) : “We understand ‘civil society’ as a sphere of social 

interaction between economy and the state, composed above all of the intimate sphere (especially 

the family), the sphere of associations (especially voluntary associations), social movements, and 

forms of public communication” (1992, ix). 

 

Analytisch gezien kan er onderscheid worden gemaakt tussen de drie fundamentele 

instituties staat, markt en civil society. In de literatuur wordt er tevens onderscheid gemaakt 

tussen formele en informele instituties. Dit onderscheidt past binnen de verschillende neo- 

institutionele stromingen. Gebaseerd op de sociologische-, economische- en politieke 

stroming kent het neo- institutionalisme een drietal belangrijke stromingen. Op basis van 

het paper van Hall en Taylor (1996) die een duidelijk overzicht geven van deze stromingen 

worden de instituties (alsmede het ontstaat ervan) onderstaand beschreven. Er is getracht 

om deze beschrijvingen zo veel mogelijk te illustreren met voorbeelden uit het waterbeheer. 

3.2.1 HISTORICAL INSTITUTIONALISM 

Het historical institutionalism [HI] komt met name voort uit theorievorming binnen de 

politieke wetenschappen. Historical institutionalists zien de institutionele organisatie van de 

staat als de belangrijkste factor die gedrag structureert. Het HI baseert zich hierbij op het 

werk van de bekende socioloog, politicoloog en historicus Charles Tilly (1929-2008) die de 

relatie tussen de politiek en de maatschappij onderzocht. Historical institutionalists 

definiëren instituties in het algemeen als procedures, routines, normen en conventies die 

zijn ingebed in de organisatie van de staat (Hall en Taylor, 1996). Instituties worden hier 

vooral geassocieerd met formele organisaties. Kort gezegd, richt HI zich op organisaties 

(voornamelijk de staat) en hun regels.  

 

Een belangrijke rol van instituties in lijn met het HI is het bieden van zekerheid. De vraag 

wat instituties doen beantwoorden Hall en Taylor met “Institutions provide moral or cognitive 

templates for interpretation and action” (1996, p.8). Vrij vertaald wordt hiermee bedoeld dat 
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instituties een bepaald houvast bieden doordat ze kader stellend zijn voor ons denken en 

doen. Deze uitleg kan enigszins abstract over komen. Met behulp van voorbeelden zal 

getracht worden verduidelijking aan te brengen. Door de institutionele context is in een 

bepaalde mate te voorspellen hoe actoren zich zullen gedragen. De wetgeving schrijft 

bijvoorbeeld voor dat te hard rijden strafbaar is. Het gedrag van individuen wordt hierdoor 

gestructureerd. Te hard rijden kan een straf opleveren en daarom zullen minder mensen te 

hard rijden. Instituties nemen in dit (simplistische) voorbeeld onzekerheden weg, doordat 

ze min of meer voorspellen hoe actoren zich gedragen. Ook bij het beheer van 

watersystemen spelen instituties in lijn met het HI een belangrijke rol. Het volgende 

voorbeeld kan dit illustreren: 

 

INVLOED VAN INSTITUTIES BIJ ECOLOGISCHE DOELEN IN HET WATERBEHEER  

Bij het beheer van watersystemen zijn ecologische doelen een belangrijkere rol gaan spelen (zie 3.1). 

Deze doelen zijn vertaald in beleid, zoals de natte ecologische verbindingszones langs watergangen. 

Dit beleid is vervolgens kracht bij gezet door Het Nationale Bestuursakkoord Water. Dit zou zekerheid 

moeten geven dat de verantwoordelijke publieke partijen uitvoering zullen geven aan het beleid. Aan 

de andere kant is het een politieke keuze geweest om het beleid juridisch niet sterk te verankeren. Het 

aanleggen van een natte ecologische verbindingszone is geen gegronde reden om een grondeigenaar 

te onteigenen, wanneer hij zijn grond niet vrijwillig wil verkopen. Dit biedt de grondeigenaren zekerheid 

en zal ook hun gedrag tot op zekere hoogte structureren. Ze weten immers dat de publieke partijen 

hebben afgesproken een natte EVZ te realiseren, maar dat ze hiervoor niet onteigend kunnen worden 

als ze hun grond niet verkopen. Hierdoor hebben ze een sterke onderhandelingspositie en zullen ze 

hun grond waarschijnlijk niet verkopen tenzij ze er (om welke reden dan ook) duidelijk op vooruitgaan. 

De manier waarop de staat georganiseerd is, is in dit voorbeeld van evident belang voor de praktijk. 

 

Een belangrijk punt dat het HI benadrukt is padafhankelijkheid (Hall en Taylor, 1996, 

Immergut, 1998 en Page, 2006). Het idee van padafhankelijkheid is dat eerder gemaakte 

keuzes in belangrijke mate de toekomstige trajecten bepalen. Instituties zijn volgens het HI 

een van de centrale factoren die ontwikkeling volgens een bepaald pad sturen (Hall en 

Taylor, 1996, North, 1990). Instituties moedigen volgens North (1990) individuen aan om 

bepaalde keuzes te maken, waardoor ontwikkelingen volgens een bepaald pad verlopen. 

North (1990) suggereert dan ook dat het succes van een land voor een groot deel afhankelijk 

is van een goede opbouw van instituties. Wanneer ontwikkelingen eenmaal volgens een 

bepaald pad verlopen is het kiezen voor een ander pad echter erg lastig. Een bepaalde 

institutionele setting is een van de redenen waarom het lastig is om een ander pad te kiezen. 

Page (2006) spreekt hierbij van ‘self- reinforcement’ wanneer instituties keuzen voor een 

bepaald pad ondersteunen. “Self-reinforcement means that making a choice or taking an action 

puts in place a set of forces or complementary institutions that encourage that choice to be sustained” 

(Page, 2006, p. 88).  Onder normale omstandigheden zal het pad volgens Pierson en Skocpol 

dan ook niet worden verlaten: "once actors have ventured far down a particular path, they are 

likely to find it very difficult to reverse course” (2002, p.665). Deze bevindingen brengt echter 

een belangrijke implicatie met zich mee. Het betekent immers dat er niet snel voor een 

andere pad zal worden gekozen, ook al zou het misschien beter zijn. Of zoals Pierson en 

Skocpol het verwoorden: “The ‘path not taken’ or the political alternatives that were once quite 

plausible may become irretrievably lost” (2002, p.665). 

 

Toch vinden er soms substantiële institutionele verandering plaats. Hall en Taylor (1996) en 

Page (2006) spreken hier van een ‘critical junction’ die een ‘branching point’ vormt voor 

nieuwe institutionele ontwikkelingen en het volgen van een nieuw pad. Het HI heeft geen 

uitgekristalliseerd antwoord op de vraag hoe de ‘critical junctions’ ontstaan. Over het 

algemeen wordt een economische crisis vaak als reden genoemd (Hall en Taylor, 1996). De 
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manier waarop ecologie een rol heeft gekregen bij het beheer van regionale watersystemen, 

zoals de aanleg van een natte EVZ kan als padafhankelijk worden beschouwd. Het 

waterschap koopt de gronden aan en richt zelf in. Voor de grondaankoop waren tot nu toe 

vaak subsidies van de provincie en/of het Rijk beschikbaar. Door de beschikbaarheid van 

deze gelden is de organisatie van de waterschappen erop ingericht om zelf gronden aan te 

kopen. Vanwege de economische recessie en daarmee gepaard gaande bezuiniging zijn deze 

subsidies sterk afgebouwd en wordt het beleid aangepast (herijking van de EHS). Mogelijk 

is hier nu ook sprake van een ‘critical junction’. Wanneer het waterschap de natte EVZ wil 

gaan inrichtingen zal dit niet meer op de oude manier kunnen. De economische crisis noopt 

in dit geval tot het kiezen van een ander pad.  

3.2.2 RATIONAL CHOICE INSTITUTIONALISM 

Het rational choice institutionalism [RCI] is een economische benadering van instituties die 

sterk leunt op de neoklassieke economie. Binnen deze benadering wordt ervan uitgegaan 

dat individuen rationeel handelen vanuit hun eigenbelang. Het RCI gaat ervan uit dat de 

actoren duidelijke preferenties hebben en via een instrumentele aanpak, zoals een kosten- 

baten analyse verschillende alternatieven afwegen en een keuze maken.  

 

Volgens Hall en Taylor (1996) is het argument van Williamson (1975,1985) die een bepaalde 

organisatievorm ziet als het resultaat van een poging om de transactiekosten te verlagen van 

grote invloed geweest bij de ontwikkeling van het RCI. In lijn met dit argument geeft het 

RCI in tegenstelling tot het HI een duidelijke verklaring van het ontstaan van instituties. Een 

bepaalde institutionele setting zal volgens het RCI ontstaan wanneer de transactiekosten bij 

deze institutionele setting lager zijn dan wanneer de institutionele setting anders zou zijn. 

Het RCI heeft dus vooral betrekking op de manier waarop de markt is ingericht.  

 

Binnen het RCI wordt er vanuit gegaan dat het handelen van actoren wordt gekenmerkt 

door een beperkte rationaliteit (bounded rationality). Zuiver rationeel handelen komt in de 

praktijk nauwelijks voor, omdat actoren niet over de cognitieve vermogens beschikken, of 

omdat niet alle relevante informatie beschikbaar is (Williamson, 1985). Tevens leidt 

individueel rationeel gedrag niet automatisch tot een voor alle actoren gezamenlijk optimaal 

resultaat, oftewel er treden marktfalen op in de vorm van zogenaamde ‘collective action 

dilemmas ’. Een klassiek voorbeeld hiervan is ‘The tragedy of the commons’ naar het 

invloedrijke artikel van Garret J. Hardin (1968). In dit artikel beschrijft Hardin het gebruik 

van zogenaamde ‘common pool resources’. Dit zijn goederen die lastig of niet uitsluitbaar 

zijn, maar wel rivaliserend zijn. Een typisch voorbeeld is overbevissing op de zee. 

Verschillende partijen willen vis vangen, vanuit economisch eigenbelang. Wanneer ze 

allemaal zo veel mogelijk vis vangen leidt dit echter niet tot een voor alle vissers 

gezamenlijk optimaal resultaat. Door overbevissing zal de vis uitsterven. Deze vorm van 

marktfalen kan volgens de institutionele economen het beste worden opgelost door het 

introduceren van instituties in de vorm van eigendomsrechten. Dit in lijn met de ideeën die 

de invloedrijke econoom Ronald Coase voor het eerste beschreef in ‘The problem of social 

costs’ (1960). De vissers zouden met elkaar moeten onderhandelen over wie, hoeveel zou 

mogen vangen. Door het verhandelen van de eigendomsrechten op vis zou theoretisch 

gezien een optimaal resultaat worden bereikt. Deze eigendomsrechten en andere regels die 
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effect hebben op de markt worden binnen de neo- institutionele economie ook wel ‘rules of 

the game’ genoemd (Aoki, 2007).  

 

Het probleem van the ‘tragedy of the commons’ speelt ook binnen het beheer van 

watersystemen een belangrijke rol. Water wordt vaak aangeduid als een ‘common pool 

resource’. Daar is bijvoorbeeld sprake van wanneer regionale watersystemen gebruikt 

worden voor irrigatie. Het gebruik van water voor irrigatie is rivaliserend en 

eigendomsrechten zijn lastig te definiëren. Wanneer het water te schaars raakt wordt er 

vaak een algeheel gebod op onttrekking ingesteld, zoals ook afgelopen voorjaar veelvuldig 

in het nieuws is geweest. Er is echter geen markt in eigendomsrechten, waardoor vraag en 

aanbod op elkaar worden afgestemd. Dit heeft er niet alleen mee te maken dat 

eigendomsrechten lastig te definiëren zijn, maar ook met het feit dat watersystemen in 

Nederland niet/nauwelijks als economisch goed worden beschouwd (Hier wordt in 

paragraaf 3.4.1 verder op in gegaan). In Nederland wordt het beheer van de 

(regionale)watersystemen dan ook als een publieke taak gezien.  

 

Tegenover de benadering van Coase staat de ‘Pigouviaanse’ benadering1 die pleit voor 

overheidsregulering om marktfalen tegen te gaan. Het Nederlandse waterbeheer waar 

water als publiek goed wordt gezien wordt het meeste gekenmerkt door deze benadering. 

De laatste jaren heeft zich binnen de neo- institutionele economie echter een derde stroming 

ontwikkeld onder de ‘leiding’ van Elinor Ostrom die hiervoor in 2009 de Nobelprijs voor de 

economische wetenschappen ontving. Ostrom heeft met tal van empirische onderzoeken 

bewezen dat ‘common pool resources’ zoals bossen en landbouwgrond succesvol 

zelfstandig kunnen worden beheerd door de gebruikers zonder dat er sprake is van 

regulering door de overheid en/of de introductie van een markt. 

3.2.3 SOCIOLOGICAL INSTITUTIONALISM  

Het sociological institutionalism [SI] is ontwikkeld vanuit de sociale wetenschappen. Het SI 

ziet instituties als cultureel specifiek (Hall en Taylor, 1996). Het HI en RCI gaan ervan uit dat 

instituties bestaan, omdat ze de meest efficiënte manier vormen om bepaalde doelen te 

bereiken. Binnen het SI is volgens Hall en Taylor de gedachte ontstaan dat institutionele 

vormen en organisaties niet zijn ontstaan vanuit een onvolprezen rationaliteit, maar dat 

zelfs de op het oog meest bureaucratische processen moeten worden verklaard in culturele 

termen (1996, p. 946). Het SI hanteert dan ook een bredere definitie van instituties als het HI 

en RCI. Naast de formele regels en procedures rekent het SI ook moraal en waarden tot 

instituties. Door deze bredere definitie breekt het SI volgens Hall en Taylor (1996, p.947) met 

de duidelijke scheidslijn tussen ‘cultuur’ en ‘instituties’. Het SI ziet cultuur als een netwerk 

van routines, symbolen etc. die een kader vormen voor het gedrag van individuen en 

organisaties. Dit betekent dat er ook binnen het SI vanuit wordt gegaan dat individuen en 

organisaties min of meer rationeel handelen, maar met andere motieven. Het RCI ziet een 

wereld voor zich met individuen en organisaties handelend om hun persoonlijke welvaart 

te maximaliseren. Het SI ziet het definiëren en op sociale wenselijke wijze uiten van de 

identiteit als belangrijkste motief voor het gedrag van individuen en organisaties (Hall en 

Taylor, 1996). Instituties geven hierbij een houvast hoe te handelen, gegeven een bepaalde 

                                                             

1 Vernoemd naar het werk van de bekende Engelse econoom Arthur Cecil Pigou (1877-1959).  
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context. Het gedrag wordt hierbij niet zozeer bepaald door formele regels, maar door 

bepaalde opvattingen (Scott, 2001). "Compliance occurs in many circumstances because other 

types of behaviour are inconceivable; routines are followed because they are taken for granted as 'the 

way we do these things" (Scott 2001, p. 57). In dit opzicht toont het SI een gelijkenis met het HI; 

volgens beide theorieën bieden instituties een kader voor hoe we ons horen te gedragen.  

Een belangrijk verschil is dat dit kader volgens het HI wordt afgedwongen door formele 

regels en bij het SI niet. 

 

Het SI geeft in lijn met een alternatieve definitie ook een alternatieve verklaring voor het 

ontstaan van instituties. Volgens het SI ontstaan instituties hoofdzakelijk niet, omdat ze de 

meest efficiënte manier voor doelbereiking vormen, of omdat ze transactiekosten verlagen. 

Het SI veronderstelt dat organisaties een bepaalde institutionele setting prefereren, omdat 

deze de maatschappelijke legitimatie van de organisatie, of haar deelnemers ten goede 

komt. Of om met de woorden van Hall en Taylor te spreken: “organizations embrace specific 

institutional forms or practices because the latter are widely valued within a broader cultural 

environment” (1996, p.949 ).  

 

Bij ruimtelijke maatregelen in het waterbeheer kunnen instituties in lijn met het sociological 

institutionalism een belangrijke rol spelen. Een voorbeeld hiervan is de emotionele waarde 

van grond. Veel grond die potentieel voor een waterbergingsgebied, of beekherstel in 

aanmerking komt is nu agrarisch in gebruik. Deze grond heeft vaak een zwaarwegende 

betekenis voor de eigenaar. Volgens Teijmant (1988) in Segeren et al. (2005) heeft grond in 

Nederland geen grote ideologisch betekenis, maar wordt het vooral als handelsgoed gezien. 

Segeren et al. (2005, p.27-28) praten hierbij over informele regels en merken op dat deze 

regionaal wel kunnen verschillen. Vooral in het oosten van het land is grond vaak lang in de 

familie en heeft het doorgaans meer emotionele waarde dan elders in Nederland. De 

discussie over de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder illustreert mijn inziens dat 

informele regels in lijn met het SI een belangrijke rol, zo niet een doorslaggevende rol 

kunnen spelen. De belangrijkste reden van de ministerraad om van ontpoldering af te zien 

was “uit respect voor de gevoelens in Zeeland” (Rijksoverheid, 2009).  

 

Een ander punt dat met name in het SI wordt benadrukt is de relatie tussen vertrouwen en 

instituties. Farrell en Knight (2003, P.542) geven aan dat vertrouwen afhankelijk is van de 

institutionele context: “Institutions directly affect the incentives for action. In doing so, they can 

foster trustworthiness.” Het volgende voorbeeld bij een denkbeeldige PPS kan dit aan de 

hand van de redenering van Farell en Knight (2003, p.543) illustreren: Actor X, in dit geval 

een publieke partij, wil een samenwerking met actor Y (een private partij) binnen een 

bepaalde context (Z). Partij X beoordeelt, of partij Y binnen de context Z in staat is om aan 

alle geldende institutionele regels te voldoen. Als blijkt dat de private partij Y aan deze 

regels kan voldoen trekt de publieke partij X de conclusie dat de private partij betrouwbaar 

is. De bereidheid tot samenwerking met de private partij Y neemt hierdoor toe. Bij 

gebiedsontwikkelingen en bij PPS projecten in het bijzonder wordt vertrouwen vaak als een 

cruciaal punt gezien (Klijn et al. 2006, Edelenbos en Boon, 2004). Hoewel ‘vertrouwen’ 

steeds meer als een belangrijk concept binnen de ruimtelijke ordening wordt gezien zijn er 

volgens De Vries (2009) nog veel leemten in kennis over de rol van vertrouwen in de 

ruimtelijke ordening. Dit komt met name doordat het concept ‘vertrouwen’ lastig te 

operationaliseren is (De Vries, 2009). 
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3.2.4 REFLECTIE OP DE NEO- INSTITUTIONELE THEORIEËN  

De verschillende neo- institutionele theorieën zijn beschreven op basis van de indeling die 

Hall en Taylor (1996) in hun paper maken. Deze indeling biedt een nog steeds actueel 

overzicht van de belangrijkste stromingen van neo- institutionele theorieën. Er kan echter 

niet aan voorbij worden gegaan dat er in de literatuur ook andere (afwijkende) inzichten 

beschreven bestaan met betrekking tot (neo)institutionele theorieën. Er is immers al eerder 

aangegeven dat dé institutionele theorie niet bestaat en de institutionele theorieën een 

voortgaand onderwerp van debat vormen. In deze paragraaf zullen daarom enkele 

kanttekeningen worden gemaakt.  

 

Teitz (2007) spreekt van het nieuwe institutionalisme, wat in de praktijk op hetzelfde 

neerkomt als het neo- institutionalisme. Teitz (2007) geeft aan dat het nieuwe 

institutionalisme is ontstaan als reactie op de economische theorieën die de politieke en 

institutionele structuren niet in acht namen, terwijl deze de context van de economie 

vormen. Het nieuwe institutionalisme wordt volgens hem dan ook voornamelijk 

geassocieerd met de economie. Politieke- en organisatiewetenschappen hebben volgens hem 

echter ook een belangrijk invloed. Immergut (1998) in Teitz (2007, p.28) beschrijft een drietal 

hoofdstromen van het nieuwe institutionalisme, namelijk: rational choice, organization 

theory en historical institutionalism. De beschrijving van rational choice is hierbij vrijwel 

gelijk aan die van Hall en Taylor. Ook Teitz (2007) beschrijft dat er bij de RCI vanuit wordt 

gegaan dat de keuzen van individuele actoren handelend uit eigenbelang vaak niet leiden 

tot een gezamenlijk optimaal resultaat. Instituties in de vorm van bijv. eigendomsrechten 

worden daarom geïntroduceerd. Hierbij zijn politieke beslissingen van belang (wordt iets 

wel of niet als publiek goed gezien, worden er wel of geen eigendomsrechten toegekend 

etc.). RCI doorkruist volgens Teitz (2007) dan ook de lijnen tussen politiek en economie. Net 

als bij RCI gaat de organization theory ervan uit dat individuele voorkeuren niet leiden tot 

een optimaal besluitvormingsproces. De vooronderstelling van de organization theory is 

volgens Teitz (2007) dat de beperkte rationaliteit van actoren het hoofd kan worden geboden 

door middel van organisaties ( bijvoorbeeld hiërarchieën en procedures). Instituties worden 

volgens de organization theory dan ook bewust en om rationele redenen geïntroduceerd. 

Ook Hall en Taylor (1996) beschrijven de rol van organisaties, procedures etc., maar scharen 

dit onder het historical institutionalism en benoemen dit niet als een stroming op zich. 

Instituties beïnvloeden volgens het HI wel beslissingen en daarmee het gedrag van actoren, 

maar zijn op hun beurt gevormd door een historische context (Teitz, 2007). Deze historische 

context is volgens Immergut (1998) contingent. Dit betekent dat gelijke factoren (zoals een 

bepaalde institutionele context) op het ene moment een andere uitkomst oplevert als op het 

andere moment. Het HI ziet volgens Immergut (1998) causale relaties dan ook als bijzonder 

complex en alleen te begrijpen vanuit een nauwgezette historische interpretatie. Het HI 

vertoont volgens Teitz (2007) grote gelijkenis met het nieuwe institutionalisme in de 

sociologie. Het SCI wordt door Teitz (2007) dan ook niet als aparte stroming beschreven.  
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3.2.5 RESUMÉ  

Uit de beschrijving van de neo- institutionele theorieën en de geschetste voorbeelden blijkt 

dat ze allen van belang kunnen zijn voor het succes van een PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen. De verschillende neo- institutionele theorieën 

hebben als gemene deler dat instituties het gedrag van individuen tot op zekere hoogte 

bepalen. Dit maakt dat de kans op succes binnen een PPS afhankelijk zal zijn van de 

institutionele context. Wanneer de PPS leidt tot een verlaging van transactiekosten zal deze 

vanuit economisch oogpunt een succes kunnen zijn. De PPS moet echter ook passen binnen 

de organisatie van de deelnemende partijen en verenigbaar zijn met de geldende normen en 

waarden. Kortom, de institutionele context is als geheel van evident belang voor het succes 

van een PPS. Het in ‘hokjes’ indelen van de verschillende neo- institutionele theorieën dient 

op zich zelf geen doel. De grenzen tussen de verschillende theorieën zijn ook niet scherp en 

inzichten hierover verschillen. De verschillende theorieën bieden wel een functionele en 

bruikbaar houvast om verschillende aspecten te kunnen onderscheiden die het succes van 

een PPS beïnvloeden. De discussie of een bepaald aspect onder de ene of de andere 

theoretische stroming valt is (in ieder geval in het kader van dit onderzoek) ook niet van 

belang.  

 

In tabel 2 is een overzicht gegeven van de invloed die instituties (in lijn met de beschreven 

theorieën) hebben op het succes van een PPS bij het beheer en inrichting van regionale 

watersystemen. 
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Tabel 2  

Instituties en het succes van 

PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale 

watersystemen (Eigen 

bewerking, 2011).  

 Historical 

institutionalism/ 

Organization theory    

Rational Choice 

institutionalism  

Sociological 

institutionalism  

Nadruk op Organisaties 

(in het bijzonder 

organisatie van de staat)  

Economie  Culturen 

Voorbeelden van 

instituties 

Procedures, normen, 

routines, regels  

Marktordening, bijv. 

eigendomsrechten  

Moraal, waarden, 

opvattingen/ conventies  

Rol van instituties  Organisaties met 

bijbehorende regels  

(procedures etc.) 

structureren het gedrag 

van individuen om 

(publieke) doelen te 

bereiken  

-Verlagen van 

transactiekosten door 

gebruik te maken van de 

markt  

-Tegengaan van 

marktfalen  

(collective action 

dilemmas)  

Instituties bieden vanuit 

een culturele achtergrond 

een houvast voor sociaal 

wenselijk gedrag 

Instituties kunnen het 

vertrouwen van partijen in 

elkaar vergoten  

Ontstaan van 

instituties 

 

-Deels rationeel bepaald 

voor efficiënte 

doeleindenbereiking 

-Deels historisch gegroeid 

(pad afhankelijk) en 

alleen beïnvloedbaar als 

onderdeel van een 

transitie 

(waarvoor een‘critical 

junction’ nodig is) 

Institutionele setting 

ontstaat als poging om 

transactiekosten te 

verlagen en marktfalen 

tegen te gaan  

Organisaties kiezen 

voornamelijk voor een 

bepaalde institutionele 

setting, voor verbetering 

van de sociaal/ 

maatschappelijke 

legitimatie  

 

Invloed op succes 

PPS  

-De mate waarin de PPS 

past binnen de 

organisatie van de 

publieke en private 

partijen (vanuit historisch 

perspectief)  

-Houding van het bestuur 

t.o.v. PPS  

-Mate waarin PPS 

aansluit bij formele 

regels, procedures, beleid 

etc.  

-De mate waarin de PPS 

bijdraagt aan een 

goedkopere realisatie van 

publieke doelen  

-De mate waarin de PPS 

leidt tot 

winstmaximalisatie 

private partij 

(verkrijgen sluitende 

exploitatie)  

-Mate waarin de PPS 

past bij de waarden, 

moraal, bedrijfscultuur 

etc. van publieke en 

private partijen  

- Mate waarin instituties 

het vertrouwen van 

partijen in elkaar 

beïnvloeden.  
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3.3 PPS BIJ HET BEHEER EN DE INRICHTING VAN 

(REGIONALE) WATERSYSTEMEN 

De voorgaande paragraaf heeft laten zien dat de institutionele context voor PPS bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen uit veel verschillende aspecten bestaat.  

Klijn et al. (2006) wijzen dan ook op de complexiteit van de institutionele context 

waarbinnen PPS projecten zich voltrekken. Er zijn vaak veel actoren betrokken met 

verschillende achtergronden die met elkaar verbonden moeten worden. De verschillende 

actoren moeten tevens om kunnen gaan met eventueel verschillende regels en overtuigingen 

(Klijn et al. 2006, p. 25-26). In veel PPS studies ligt volgens Van den Hof (2006) de nadruk op 

het rationele perspectief van actoren, of het strategisch handelen van actoren. De 

institutionele benadering ontkent volgens Van den Hof (2006) de betekenis van het individu 

en rationele aspecten niet, maar gaat er vanuit dat hun handelingspatroon (mede, of zelfs 

hoofdzakelijk) institutioneel is bepaald. Onder andere Klijn en Teisman (2002) en De Jong en 

Salet (2001) pleiten voor een institutionele benadering van respectievelijk PPS en ruimtelijke 

processen. Uit het promotie onderzoek van Van den Hof (2006, p.233) blijkt dat een analyse 

van PPS vanuit een institutioneel perspectief het inzicht in het gedrag en het verloop van 

processen binnen een PPS vergroot. De veronderstelling is dat instituties (tot op zekere) 

hoogte bepalen op welke manier de actoren zich gedragen. Institutionele verhoudingen zijn 

daarom van invloed op het succes en de uitkomsten van PPS (bij het beheer van regionale 

watersystemen). De relevantie om PPS bij het beheer van watersystemen vanuit een 

institutioneel perspectief te beschouwen is hiermee gegeven. 

 

Om tot een institutionele analyse te kunnen komen van PPS bij het beheer van regionale 

watersystemen is het noodzakelijk een aantal begrippen verder te verkennen. In deze 

paragraaf zal in worden gegaan op de definiëring van PPS, de meerwaarde en de 

verschillende hoofdvormen van PPS.  

3.3.1 DEFINIËRING VAN PPS  

Er bestaan veel verschillende definities van PPS. Vanuit zowel economisch, bestuurskundig 

en juridisch perspectief worden volgens Van den Hof (2006) eigen accenten gelegd op de 

definiëring van PPS. Sommige definities zijn voorwaardenscheppend en andere beschrijven 

meer algemeen de kenmerken van een PPS (Van den Hof, 2006). De voorwaarden waar een 

PPS aan zou moeten voldoen is een voortgaand onderwerp van discussie.  

 

Een bekende definitie van PPS is die van het Kenniscentrum PPS (1999). Zij spreken (in 

navolging van Kouwenhoven, 1991) van PPS wanneer er sprake is van: 1) niet-vrijblijvende 

interactie tussen overheden en bedrijfsleven, 2) via een allocatie van zeggenschap en kosten/ 

risico’s, 3) gericht op synergie bij de verdeling van convergente doelen, 4) met zowel 

maatschappelijke als commerciële kenmerken en 5) onder voorwaarde van het behoud van 

de respectievelijke identiteit en verantwoordelijkheid van betrokken partijen. Een andere 

veelgebruikte ( en vergelijkbare) definiëring van PPS is die van Klijn en Teisman (2000, 

2002): “min of meer duurzame samenwerking tussen publieke en private actoren waarin 

gezamenlijke producten en/of diensten worden ontwikkeld en waarin risico’s, kosten en 

opbrengsten worden gedeeld”. Een andere bekende definitie is die van Wolting (2008, p.14): 
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 “PPS is een samenwerkingsverband waarbij publieke en private partijen, met behoud van eigen 

identiteit en verantwoordelijkheid, een project realiseren op basis van een heldere taak- en 

risicoverdeling” De verschillende definities hebben twee belangrijke gemene delers: 

 

 Publieke en private partijen werken samen en realiseren zowel publieke als private 

doelen. 

 De PPS is niet vrijblijvend. Tenminste worden risico’s en zeggenschap/taken 

(contractueel) verdeeld.  

 

Voor een geschikte definitie moet het eerste punt verder worden aangescherpt. Van den Hof 

(2006, p.15) stelt dat er sprake moet zijn van onderling afhankelijke doelen om van PPS te 

kunnen spreken. Dit argument wordt overgenomen, omdat er bij de meeste ruimtelijke 

projecten publieke en private doelen worden gerealiseerd. Het punt m.b.t. ‘behoud van 

identiteit’ uit de definities van Kenniscentrum PPS en Wolting voegt naar mijn inzicht 

onvoldoende toe. Ten eerste is het punt niet, of nauwelijks objectiveerbaar. Ten tweede 

worden bij een PPS zowel publieke als private doelen gerealiseerd. Er wordt aangenomen 

dat de partijen hun eigen belang scherp op het netvlies hebben en er geen sprake zal zijn 

van verlies van identiteit. Op basis van de hierboven behandelde definities en 

aanscherpingen wordt voor dit onderzoek de volgende definitie gehanteerd: 

 

DEFINITIE VAN PPS BIJ HET BEHEER EN DE INRICHTING VAN REGIONALE WATERSYSTEMEN  

Een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, gericht op de realisatie van onderling 

afhankelijke publieke en private doelen (waarbij de publieke doelen betrekking hebben op het beheer 

en inrichting van regionale watersystemen), op basis van een bindende verdeling van -tenminste-

risico’s en verantwoordelijkheden.  

3.3.2 PPS, EEN MIDDEL VOOR HET BEREIKEN VAN 

MEERWAARDE  

Het is van belang dat PPS een middel moet zijn en niet een doel op zich. PPS is alleen 

wenselijk als er met PPS iets wordt bereikt wat zonder PPS niet zou worden bereikt. 

Kortom, PPS moet meerwaarde opleveren. Het is goed om dit in het achterhoofd te houden, 

te meer omdat Van den Hof (2006) aangeeft dat de verwachtingen van PPS nogal eens 

worden opgeklopt.  

 

De beoogde meerwaarde van PPS bij het beheer van watersystemen kan op verschillende 

manieren tot stand komen. In het NWP wordt bijvoorbeeld de mede- financiering door 

private partijen genoemd, maar ook de inhoudelijke inbreng. Klijn et al. (2006) 

onderscheiden verschillende gradaties van meerwaarde. Hoe meer gradaties de PPS omvat, 

des te groter is de totale meerwaarde. Wanneer de PPS geen punten van meerwaarde 

oplevert is het beter om de projecten op de traditionele manier uit te voeren. De 

verwachting is dat dit vooral bij kleinschalige en minder complexe projecten het geval zal 

zijn. In figuur 2 zijn de verschillende gradaties van meerwaarde te zien. Vergelijkbare 

punten waardoor meerwaarde kan worden bereikt worden ook genoemd door Wolting 

(2006,2008). Voor elke gradatie is onderstaand een voorbeeld gegeven van de meerwaarde 

die PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen kan bieden.  

 

 

 



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

33 
    

 

 

3.3.3 VORMEN VAN PPS 

In de meeste literatuur is volgens Klijn et al. (2006) een onderscheid te maken tussen een  

tweetal basisvormen van PPS. Dit zijn PPS concessies/ -contracten en PPS als 

organisatorische samenwerkingsvorm of partnership. Deze twee vormen worden 

onderstaan op basis van Klijn en Teisman (2000) en Klijn et al. (2006) kort toegelicht.  

 

 Bij een PPS concessie/contract worden verschillende onderdelen van een project (zoals 

ontwerp, bouw, financiering en beheer) geïntegreerd. De meerwaarde bestaat hier 

voornamelijk uit een verlaging van de transactiekosten. Groen- blauwe dienstverlening 

kan een voorbeeld zijn van een PPS contractvorm bij het beheer van regionale 

watersystemen. Onder bepaalde omstandigheden kan het goedkoper zijn wanneer 

agrariërs voor de aanleg en het beheer van bijv. een natte EVZ  worden gecontracteerd, 

dan wanneer dit via een traditionele aanbesteding zou gebeuren. De meerwaarde kan 

hier ook zitten in het feit dat de agrariër in staat is nieuwe oplossingen te creëren. 

Vanwege specifieke gebiedskennis kan de agrariër bijv. beter in staat zijn om de EVZ op 

een goede manier in ter richten en te beheren. Echter zullen de mogelijkheden hiervoor 

binnen een contractvorm beperkt zijn, omdat de agrariër gebonden zal zijn aan door de 

opdrachtgever gestelde projecteisen, voorwaarden et cetera.  

 Bij een PPS partnership worden juist verschillende projecten met elkaar geïntegreerd.  

In dit kader kan worden gedacht aan woningbouw in combinatie met waterberging.  

De meerwaarde komt hier tot uiting doordat de projecten elkaar versterken. Bij een 

partnership richten de publiek en private partijen vaak een aparte juridische entiteit op 

(bijv. joint- venture, of ontwikkelingsmaatschappij) die de gezamenlijke doelen moet 

gaan realiseren. Dit biedt de mogelijkheid voor financiële verevening tussen rendabele 

private onderdelen (woningbouw) en maatschappelijke doelen (waterberging).  

 

Bij de verschillende vormen van PPS is er niet altijd sprake van een even grote mate van 

PPS. Bij partnerships is er vaak een veel ander type relatie en andere management principes, 

waardoor de kans op het bereiken van bepaalde punten van meerwaarde, zoals synergie 

groter is.  In tabel 3 worden de belangrijkste verschillen weergegeven. 

 

Figuur 2  

De oplopende gradatie van 

meerwaarde (Klijn et al. 

2006) en voorbeelden voor 

het beheer van 

watersystemen (Eigen 

bewerking, 2011). 
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Kenmerken Contract- arrangementen Partnership- arrangementen  

Type relatie Opdrachtgever (publieke partij) 

en opdrachtnemer (private 

partij) 

Gezamenlijke besluitvorming  

(zoeken naar verbindingen)  

Soort van probleem en 

specificatie van oplossingen 

Publieke partij specificeert 

probleem en oplossing/product 

Evt. denkt private partij mee 

Publieke en private partijen 

betrokken in gezamenlijk proces 

van probleem- en oplossing 

specificatie.  

Scope van het project Neiging naar heldere 

afbakening  

Neiging naar zoeken van 

scope- verbreding en verbinding 

van elementen  

Succesvoorwaarden Heldere contract- en 

aanbestedingsregels en een 

duidelijke probleemstelling en 

projecteisen  

Verbinden van ambities en 

doelen, goede regels voor 

interactie, creëren van  

commitment en onderling 

vertrouwen  

Management principes  Sterk geënt op 

projectmanagement (doelen 

specificeren, tijdsplanning, 

uren) 

Meer geënt op 

procesmanagement (doel 

zoeken, verbinden en koppelen 

van actoren en beslissingen)  

Soort van coproductie  Beperkt en vooral voorafgaand 

aan de aanbesteding, daarna 

voornamelijk controle i.p.v. 

coproductie  

Uitgebreid gedurende hele 

proces, in begin vooral over de 

aard van ambities, later meer 

coproductie  

 

3.4 PPS EN HET PUBLIEKE BELANG 

Een belangrijk vraagstuk bij PPS (bij het beheer van regionale watersystemen) is de borging 

van het publieke belang. Dit heeft alles te maken met de verschillen in taken en belangen 

van de staat versus de markt (zie par. 3.2). Een primaire taak van de overheid is het 

waarborgen van de publieke doelen, die geld kosten en waarvoor ze graag een deel van de 

winst uit een PPS zouden willen inzetten. Hier staat tegenover dat winstmaximalisatie een 

primair doel is van de marktpartijen (VROM- Raad, 2009). De marktpartijen zullen in 

principe zoveel mogelijk winst uit de PPS willen halen. Het is te kort door de bocht om te 

stellen dat de marktpartijen alleen uit winstbejag zullen handelen, maar continuïteit van het 

bedrijf zal voor de marktpartijen voorop staan. Het is belangrijk dat de marktpartijen en de 

overheden elkaars taken en belangen goed verstaan. Volgens De Rooy et al. (2006) lijkt het 

soms of overheden het ondernemen en verdienen van geld als maatschappelijk ongewenst 

beschouwen. Aan de andere kant impliceert de nieuwe rol voor marktpartijen volgens De 

Rooy et al. (2006) dat marktpartijen serieus werk moeten maken van duurzaam en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, het publieke belang zal tijdens een PPS 

voldoende geborgd moeten zijn en de PPS zal ook voor marktpartijen financieel gezien iets 

op moeten leveren. Dit roept echter meteen een aantal vragen op. Wat is het publieke belang 

en hoe kan dit worden geborgd? In de volgende sub- paragrafen zal hier op in worden 

gegaan.  

 

 

Tabel 3  

PPS via contracten en 

partnerschap op basis van 

Klijn en Teisman (2000), 

eigen bewerking (2011).  
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3.4.1 HET PUBLIEKE BELANG 

Het publieke belang wordt vaak als een legitimatie gezien voor overheidsingrijpen.  

Binnen de theorie van de (ruimtelijke)planning en voor de beroepsgroep die zich er mee 

bezig houdt is het publieke belang altijd een belangrijke legitimerend principe en een norm 

voor de praktijk geweest (Alexander, 2002). Er bestaan echter uiteenlopende concepten over 

de vraag wat het publieke belang is, hoe het kan worden gemeten en of er überhaupt wel 

van een publiek belang kan worden gesproken (Alexander, 2002). Daarnaast kan ook in 

twijfel worden getrokken, of de overheid wel naar het publiek belang (zover ervan kan 

worden gesproken) handelt. De public choice theorie ziet overheidsinterventie bijvoorbeeld 

als een voornamelijk politieke activiteit. Poulton (1999) in Needham (2006, p.62) toonde aan 

dat de overheid soms het belang van de politiek of particulieren voor het publieke belang 

plaatst. Volgens Needham wil dit niet zeggen dat de overheid dit dan ook altijd doet. 

Needham stelt dan ook dat in een democratische samenleving verwacht mag worden dat de 

overheid handelt vanuit het publieke belang (2006, p.63). In dit onderzoek wordt dit 

standpunt gedeeld. Op de vraag wat publieke belangen zijn wordt in dit onderzoek een 

definitie van de Sociaal- Economische Raad [SER] gehanteerd.  

 

PUBLIEKE BELANGEN  

Publieke belangen zijn de uiteindelijke doelen van overheidsbeleid. Duidelijkheid over deze 

doelstellingen is een voorwaarde voor de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. Publieke belangen 

zijn belangen waarvan de behartiging voor de samenleving als geheel wenselijk is en die de politiek 

zich om die reden aantrekt. Dat hoeft niet te betekenen dat de centrale overheid ook daadwerkelijk 

door actief ingrijpen een bijdrage moet leveren aan het borgen van alle publieke belangen. Maar de 

centrale overheid kan wel altijd worden aangesproken op het niveau van de publieke belangen en van 

haar mogen maatregelen worden verwacht ingeval de borging van publieke belangen onder de maat 

blijft. (SER, 2010, p.35). 

 

Borging van het publieke belang  

In lijn met deze definitie bestaat het publieke belang bij PPS bij het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen uit de mate waarin de beleidsdoelen voor het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen worden gehaald (in hoofdstuk 4 worden deze 

doelen beschreven). Doelbereiking is echter niet het enige criterium voor borging van het 

publieke belang. Dat bestaat ook uit de manier waarop de beleidsdoelen worden behaald.  

Een kanttekening die bij de definitie van het publieke belang moet worden gemaakt is de 

vraag wie bevoegd is het publieke belang te identificeren. Volgens het SER (2010) is het 

uiteindelijk aan de democratische gelegitimeerde organen van de politiek om de publieke 

belangen te bepalen. Bij de vaststelling spelen zowel maatschappelijke en politiek-

ideologische opvattingen een rol. Het argument dat de burgers via hun stembusgang 

aangeven wat het publieke belang is geldt volgens Boetke (1996) in CPB (1999, p.42) maar 

ten dele. Verkiezingsprogramma’s zijn hiervoor te vaag. Ook bestaat de neiging om de 

voordelen op korte termijn te benadrukken en de nadelen op lange termijn niet duidelijk 

naar voren te brengen. Voor een goede borging van het publieke belang moet de 

machtsverhouding tussen de verschillende fundamentele instituties (staat, markt, civil 

society) daarom in evenwicht zijn. De macht binnen een PPS moet niet alleen in handen zijn 

van de markt en de staat. Onbeperkte macht leidt er volgens Van Montfort (2008) toe dat 

deze vroeg of laat wordt misbruikt, ondanks alle goed bedoelingen die ooit leidend waren 

voor het gedrag. Daarom zijn er bij openbaar bestuur (en bij PPS in het bijzonder) 

zogenaamde ‘checks and balances’ nodig (Van Montfort, 2008). Deze checks and balances 

houden de macht en machtsuitoefening in toom. Een belangrijke vorm van checks and 
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balances is maatschappelijke controle door de samenleving (Van Montfort, 2008). Om het 

publieke belang voldoende te borgen zal er sprake moeten zijn van maatschappelijke 

betrokkenheid bij de PPS. 

 

Wetgeving vormt een andere vorm van checks and balances om het publieke belang te 

borgen (SER, 2010). Ook Van Montfort (2008) geeft aan dat goed bestuur bij publiek- private 

arrangementen moet passen binnen de kaders van de wet. Belangrijk hierbij is dat de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen. Onderstaand wordt 

uitgebreider ingegaan op de rechtmatigheid van een PPS en de rol van de civil society. 

 

Rechtmatigheid  

Met rechtmatigheid wordt bedoeld dat de PPS plaats heeft binnen de kaders van de wet. 

Rechtmatigheid is een verbreding van wetmatigheid. Onder wetmatigheid wordt verstaan 

dat de PPS moet voldoen aan geschreven wettelijke regels, hier is er sprak van een strikt 

juridische definitie. Wanneer de PPS ook aan ongeschreven rechtsbeginselen (zoals, 

zorgvuldigheid en motivering) voldoet is deze ook rechtmatig (Heldeweg en Sanders, 2011). 

Rechtmatigheid vormt volgens Heldeweg en Sanders (2011) een belangrijke check and 

balance voor een PPS.  

 

Te beginnen met de wetmatigheid zijn er verschillende sectorale wetten welke van 

toepassing kunnen zijn bij PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. 

Hierbij kan gedacht worden aan planologische procedures (bijv. bestemmingsplan, 

milieueffectrapportage) en verplichtingen in het kader van de Waterwet. Het kan zowel 

voor de publieke als de private partijen verplicht zijn om deze procedures te doorlopen. 

Deze wetgeving zorgt voor rechtsbescherming. Wanneer er voor een project bijvoorbeeld 

een bestemmingsplanwijziging nodig is kan hier tegen bezwaar en beroep worden 

ingesteld. De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) vormt een belangrijke voorwaarden bij 

het handelen van de overheden. Wanneer de overheden deze algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur in acht nemen is er ook sprake van rechtmatigheid. Dit is voor een PPS 

van groot belang. In lijn met bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel zal de overheid besluiten 

die betrekking hebben op een PPS project goed moeten motiveren.  

 

Rol van de civil society   

De rol van de civil society in het waterbeheer is de laatste jaren steeds belangrijker 

geworden. Ook zorgt een betrokken civil society voor de noodzakelijke checks and balances 

binnen een PPS. Het streefbeeld dat het NWP schetst is dat naast de overheid en het 

bedrijfsleven ook de burgers een belangrijke bijdrage levert aan een veilige, welvarende en 

leefbare delta, mede dankzij de wijze waarop met water wordt omgegaan en water wordt 

benut (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2009, p.28). Ook op regionaal niveau komt 

burgerparticipatie als beleidsdoel naar voren. Waterschap De Dommel noemt bijvoorbeeld 

in het waterbeheerplan dat zij omwonenden nadrukkelijk wil betrekken bij uitvoering van 

het thema ‘mooi water’. Een opvallende constatering uit het onderzoek van Van Buuren et 

al. (2010) is dat een grotere rol voor de civil society en meer private betrokkenheid elkaar 

lijken te verdringen. Van Buuren et al. (2010) concluderen op basis van door hen 

onderzochte casussen dat: 
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Als overheden kiezen voor het enigszins openbreken van hun publieke grenzen, dan 

gebeurt dat niet in één keer voor zowel maatschappelijke als private partijen. Het is dan 

of- of: of meer private betrokkenheid, of meer maatschappelijke betrokkenheid, maar 

zeker niet beiden tegelijkertijd. Dat wordt te complex en gaat het controlerende 

vermogen te boven (2010, p.232). 

 

Gezien de conclusie van Van Buuren et al. (2010) lijkt het dus in het bijzonder bij een PPS 

zaak om de civil society te betrekken, omdat hun belang als ‘buitenstaander’ van de PPS in 

het gedrang kan raken.  

 

Water als publiek goed  

Het Nederlandse systeem is er op gericht dat de overheid exclusief verantwoordelijk is voor 

een goed beheer van de (regionale)watersystemen. Water wordt als een publiek goed 

beschouwd wat leidt tot scherpe controle door de overheid. Toonen et al. (2006) geven aan 

dat water en watermanagement in Nederland als een ‘common pool resource’ beschouwd 

kunnen worden. De casussen bestudeerd door Van Buuren et al. (2010) kenmerken zich ook 

door een sterke overheidsdominantie.  

 

De marktpartijen zullen binnen de PPS vooral de onderdelen op zich nemen die niet direct 

betrekking hebben op het waterbeheer. Bijvoorbeeld bij een combinatie van waterberging en 

woningbouw zal de private partij de woningbouw op zich nemen, die vervolgens wel mee 

kan betalen aan de waterberging. Weliswaar krijgen private partijen meer invloed, maar de 

publieke zaak (het garanderen van waterveiligheid) blijft een exclusieve taak van de 

overheid. In andere landen waar veelal traditioneel een grote rol voor de markt is 

weggelegd, zoals de VS en Engeland speelt de markt op het gebied van waterveiligheid ook 

een rol2. De overheden kiezen in deze landen minder voor solidariteit en meer voor eigen 

verantwoordelijkheid van de burgers. Burgers moeten zich zelf verzekeren tegen 

overstromingsrisico’s. Verzekeraars spelen hierdoor ook een rol bij het garanderen van 

waterveiligheid (bijvoorbeeld bouwmaatregelen om gevolgen te beperken en 

risicozonering), omdat het in hun belang is de risico’s te verkleinen.  

3.4.2 CONCEPTUEEL MODEL  

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk zijn al een groot aantal bestaande inzichten 

beschreven met betrekking tot PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen en de institutionele context hiervan. Een belangrijk hulpmiddel om deze 

bestaande inzichten grondslag aan het onderzoek te geven is volgens Verschuren en 

Doorewaard (2007, p.280) de ontwikkeling van een conceptueel model. In dit hoofdstuk zal 

door middel van het conceptueel model het theoretische kader worden verbonden met de 

doelstelling en onderzoeksvragen van het onderzoek. Het conceptueel model zal leidend 

zijn voor het onderzoek en biedt volgens Saunders et al. (2008) een eerste analytisch kader. 

Het conceptueel model geeft causale (oorzaak- gevolg) relaties weer en laat op deze manier 

de veronderstelling zien van hoe een deel van de werkelijkheid in elkaar zit. In dit 

onderzoek bestaat deze veronderstelde causale relatie uit de institutionele context van een 

PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen en het succes van de PPS. 

                                                             

2 Zie hiervoor: De Clerck (2006)  Johnson en Priest (2008) en Warner (2008).  



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

38 
    

 

Er wordt verondersteld dat het succes van een PPS (afhankelijke variabele) afhankelijk is 

van de institutionele context (onafhankelijke variabele). De variabelen worden onderstaand 

verder toegelicht.  

 

Afhankelijke variabele: succes van de PPS  

In de inleiding wordt beschreven dat PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen nog weinig succesvol is, de ambities in het beleid ten spijt. Het doel van dit 

onderzoek is dan ook om te komen tot succesvollere PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. De vraag hierbij is echter waar het succes van een PPS bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen uit bestaat. In dit onderzoek wordt het 

standpunt ingenomen dat de PPS iets toe moet voegen en geen doel op zich is (zie par. 

3.3.2.). Naast het feit dat een PPS meerwaarde op moet leveren zal de PPS ook aan een 

aantal andere voorwaarden moeten voldoen om succesvol te zijn.  

 

Het succes van een bepaald fenomeen, concept, beleid etc. is binnen de ruimtelijke 

wetenschappen een gangbaar onderwerp van studie. De definitie van succes in de ‘dikke’ 

Van Dale:  “goede afloop, uitkomst of uitslag” biedt echter weinig soelaas. Het begrip succes 

blijkt in onderzoeken (binnen de ruimtelijke wetenschappen) niet eenduidig te worden 

geïnterpreteerd. In een onderzoek naar succesvol stedelijk bouwen door het Economisch 

Instituut voor de Bouw (Van Hoek et al., 2011) wordt het succes van binnenstedelijk 

bouwen vooral afgemeten aan de hand van maatschappelijke kosten en baten. Een 

maatschappelijke kostenbaten analyse is een veel gebruikt instrument bij o.a. 

gebiedsontwikkelingen om het rendement van een investering voor de gehele maatschappij 

weer te geven. Het Centraal Planbureau (2005) heeft bijvoorbeeld een kosten- batenanalyses 

opgesteld voor de Ruimte voor de Rivier projecten. Het maatschappelijk rendement wordt 

hierbij uitgedrukt in monetaire waarden. Een belangrijke kritiek op deze methode is echter 

dat bepaalde effecten niet, of nauwelijks economisch te waarderen zijn.  

In diverse onderzoeken naar beleid en beleidsprocessen vormt de mate waarin 

beleidsdoelen zijn behaald de belangrijkste maatstaf voor succes. Bijvoorbeeld in de 

beleidsevaluatie naar het succes van Nationale Landschappen (Ministerie van Vrom et al., 

2010) en de Ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water (Planbureau voor de Leefomgeving, 

2008). Het succes van beleid wordt door Walraven (1990) dan ook gezien als de mate waarin 

de doeleinden van het beleid worden bereikt. Hierbij wordt tevens gekeken in hoeverre de 

inspanningen (kosten) in verhouding staan tot de opbrengsten. In veel studies vertoont het 

begrip succes daarom overeenkomsten met het begrip doelmatigheid. Enneman onderzocht 

in zijn masterscriptie de doelmatigheid van PPS, waarbij hij een bedrijfskundige definitie 

van doelmatigheid hanteert, namelijk: “een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of 

dezelfde kwaliteit voor minder geld” (2007, p.11). In een onderzoek naar het succes van de 

reconstructie richt Luijten (2010) zich op basis van het werk van Hoogerwerf en Herweijer 

(2008) niet alleen op doelbereiking, maar ook op andere beleidseffecten, zoals de efficiëntie 

(kosten en baten), effectiviteit en legitimiteit.  

 

De grote gemene deler voor het kernbegrip succes lijkt te zijn dat succes betrekking heeft op 

de mate waarin inhoudelijke doelen worden bereikt en tegen welke prijs. In het kader van 

dit onderzoek bestaan deze inhoudelijke doelen uit de beleidsdoelen voor het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen. De eerste voorwaarde voor succesvolle PPS is dan 

ook dat deze doelen worden bereikt (doelbereiking). Een andere voorwaarde is dat deze 

doelen met een PPS beter worden bereikt dan zonder PPS. Aan deze voorwaarde wordt 
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voldaan als de PPS meerwaarde oplevert op ten minste een van de punten van in lijn met de 

beschrijving van Klijn et al. (2006). De beleidsdoelen moeten wel door democratisch 

gelegitimeerde organen worden bepaald. Juist bij een PPS is deze democratische legitimatie 

van groot belang (zie par. 3.4.1.). De rol van de civil society lijkt juist bij PPS projecten naar 

de achtergrond te kunnen verdwijnen. Een succesvolle PPS zal daarom democratisch 

gelegitimeerd moeten zijn en er moet sprake zijn van maatschappelijke betrokkenheid. Hiervoor 

moet de PPS uiteraard ook passen binnen de kaders van de wet. Deze beschreven voorwaarden 

tonen sterke gelijkenis met de voorwaarden die van Montfoort (2008) stelt aan goed bestuur 

(bij publieke en private arrangementen). Heldeweg (2010) conceptualiseert good governance 

in termen van vier waarden: effectiviteit, efficiëntie, legitimiteit en rechtsgelding. Ook deze 

waarden komen in grote mate overeen met de beschreven voorwaarde waar een succesvolle 

PPS aan moet voldoen. De bovenstaand beschreven voorwaarden lijken dus in grote mate 

overeen te komen met de voorwaarden voor goed bestuur/ good governance binnen een 

PPS. Dit is extra van belang, omdat er bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen sprake is van een ‘common pool resource’. Volgens Toonen et al. (2006) gaat 

het er juist bij het beheer van een ‘common pool resources’ niet alleen om dat de doelen 

worden bereikt, maar ook dat de doelen op een goede manier worden bereikt en op een 

legitieme manier worden vastgesteld. Of, zoals het volgens Toonen et al. (2006, p.188) in het 

management jargon word uitgedrukt: “besides ‘doing the things right’ one should also be ‘doing 

the right things’. “ 

 

Voor de private partij is er echter nog een andere belangrijke voorwaarde waar een 

succesvolle PPS aan moet voldoen. De belangrijkste taak van de markt is economische 

productie (Dubbink, 2003). De PPS moet voor de private partij een mogelijkheid bieden om 

een product en/of dienst te ontwikkelen waar vanuit de markt vraag naar is. Er moet kortom 

een verdienmogelijkheid zijn voor de private partij. De PPS zal de private partij direct of 

indirect iets op moeten leveren omdat winstmaximalisatie (VROM-raad, 2009), of in elk 

geval continuïteit van het bedrijf voor de private partij het primaire doel is.  

 

Onderstaand zijn alle in dit hoofdstuk beschreven voorwaarden voor een succesvolle PPS bij 

het beheer en de inrichting van regionale watersystemen opgesomd. 

 

 Goed bestuur/ good governance 

− Doelbereiking: de inhoudelijke doelen voor het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen moeten worden bereikt.  

− Democratische legitimatie en maatschappelijke betrokkenheid.  

− Rechtmatigheid: de PPS vindt plaats binnen de kaders van de wet. 

 Meerwaarde van PPS: de PPS biedt meerwaarde, doordat tenminste een van de volgende 

punten wordt bereikt: sneller realisatie publieke doelen, kostenvoordelen, synergie en/of 

nieuwe producten. 

 Financiële winst: de PPS biedt een verdienmogelijkheid voor de private partij  

 

Onafhankelijke variabelen: de institutionele context  

In dit onderzoek wordt verondersteld dat een drietal categorieën van aspecten van invloed 

zijn op het succes van een PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. 

Deze categorieën zijn ingedeeld op basis van de neo- institutionele theorieën. In paragraaf 

3.2 zijn voorbeelden gegeven van de manier waarop deze aspecten van invloed kunnen zijn 

op het succes. Tabel 3.2 biedt een overzicht van de manier waarop de aspecten zijn herleid 
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uit de neo- institutionele theorieën. Als hypothese wordt verondersteld dat de institutionele 

context het succes van een PPS beïnvloedt en dat deze drie categorieën van aspecten hieraan 

ten grondslag liggen.  

 

Overige onafhankelijke variabelen 

In dit onderzoek ligt de nadruk op de invloed van de institutionele context. Naast de 

institutionele context zijn er echter ook nog andere onafhankelijke variabelen die van 

invloed zijn op het succes van een PPS. Dit kunnen zowel endogene (van binnen uit) als 

exogene (van buiten af) factoren zijn. Bij endogene factoren kan worden gedacht aan 

factoren die specifiek zijn voor een bepaalde casus, zoals de schaalgrootte en looptijd van 

het project. Daarnaast behoort de keuze voor de soort PPS ook tot een belangrijke endogene 

factor die mede bepalend is voor het succes van een PPS.  

 

Naast de endogene factoren zijn ook de exogene factoren van invloed op het succes van een 

PPS. Op deze factoren van buitenaf kan vaak niet/nauwelijks invloed worden uitgeoefend 

en ze zijn ook niet altijd op voorhand bekend. Hoewel het onderzoek zich niet expliciet richt 

op de invloed van exogene factoren op het succes van een PPS is deze relatie wel 

weergegeven in het conceptueel model. Dit is gedaan om te voorkomen dat de illusie wordt 

gewekt dat het succes van een PPS exclusief afhankelijk is van de institutionele context.  
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In figuur 3 wordt het conceptuele model weergegeven. In het model wordt de verbinding 

weergegeven tussen de afhankelijke variabele (succes van een PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen) en de onafhankelijke variabele (institutionele 

context. 

Figuur 3 

Conceptueel model  
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In de inleiding en in paragraaf 3.1 zijn op hoofdlijnen al de belangrijkste veranderingen en 

bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen beschreven. In dit hoofdstuk 

wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsdoelen voor het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. Het realiseren van doel(en) voor het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen is een uitgangspunt van PPS projecten waar binnen dit onderzoek 

naar wordt gekeken. Hiervoor is het noodzakelijk om een duidelijk beeld te hebben van wat 

deze doelen precies zijn. Vanwege de planologische insteek wordt ook in dit hoofdstuk 

gefocust op opgaven voor het waterbeheer met een duidelijk ruimtelijk vraagstuk. 

 

De basis voor de beschrijving van de doelen voor het beheer van regionale watersystemen 

vormt het vigerende beleid. Uit de inventarisatie van het beleid blijkt dat de doelen voor het 

beheer van regionale watersystemen te verdelen zijn in grofweg vier belangrijke opgaven: 

 Het verkleinen van het risico op overstromingen (waterveiligheid). 

 Een goede waterkwaliteit. 

 Voldoende water voor het beoogde landgebruik.  

 Daarnaast worden natuur, landschap en recreatie/beleving ook expliciet als doel 

genoemd.  

 

Deze verschillende doelen overlappen elkaar vaak. Zo is een goede waterkwaliteit vaak 

noodzakelijk voor natuurdoelen, maar ook voor recreatie/beleving. Ook is er bijvoorbeeld 

een overlap te zien tussen voldoende water en natuur. Om tot een overzichtelijk geheel te 

komen zijn de doelen opgedeeld in de vier bovengenoemde doelen/opgaven. Wanneer er 

overlap is wordt het doel beschreven in de paragraaf waarop het doel het meeste van 

toepassing is. Waar nodig wordt verwezen naar de andere paragrafen. In paragraaf 4.5 

wordt een relatie gelegd tussen de beschreven doelen in dit hoofdstuk en de mogelijkheden 

voor PPS. 

4.1 WATERVEILIGHEID 

Waterveiligheid is een doel waar de regionale watersystemen steeds nadrukkelijker aan bij 

dragen. Het beheer van regionale watersystemen heeft lange tijd in dienst gestaan van 

goede condities voor het (veelal agrarische)grondgebruik. Beken en sloten waren er op 

gericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Deze strategie bleek met name vanwege 

de veranderingen in het klimaat niet langer toereikend. Dit leidde tot het opstellen van een 

Commissie waterbeheer 21e eeuw [CW21]. De belangrijkste adviezen van de commissie op 

het gebied van waterveiligheid zijn: 

4 Beleidsdoelen voor 

regionale watersystemen 

HOOFDSTUK 
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 Enkel technische maatregelen zijn niet voldoende om waterveiligheid te garanderen, er 

moet meer ruimte voor het water komen.  

 Water snel afvoeren kan benedenstrooms problemen opleveren. De problemen mogen 

niet langer worden afgewenteld. Hiervoor introduceerde de commissie het 

afwegingsprincipe vasthouden- bergen- afvoeren.  

− Vasthouden: Overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms vasthouden in bodem 

en oppervlaktewater. 

− Bergen: Zo nodig water tijdelijk bergen in retentiegebieden langs de waterlopen. 

 Daarvoor moet ruimte worden gecreëerd. 

− Afvoeren: Pas als 1 en 2 te weinig opleveren, water afvoeren naar elders. Of, als dat 

niet kan, het water bij zeer extreme omstandigheden gecontroleerd opvangen in 

 Daarvoor aangewezen gebieden. 

 

Vooral de implementatie van de trits vasthouden –bergen –afvoeren is een belangrijke 

opgave voor het regionale waterbeheer. Op advies van CW21 is een Nationaal 

Bestuursakkoord Water [NBW] opgesteld. In het bestuursakkoord hebben het Rijk, 

provincies, gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt om de adviezen van de 

commissie uit te werken (het akkoord is opgesteld in 2003 en geactualiseerd in 2008). Het 

Nationaal Waterplan 2009-2015  [NWP] borduurt tevens voort op de adviezen van CW21.   

 

Op provinciaal/regionaal niveau zijn de adviezen van CW21 en de afspraken van het NBW 

als kader gebruikt voor het opstellen van de provinciale waterplannen en voor de 

waterbeheerplannen van de waterschappen. Een belangrijke maatregel om de 

waterveiligheid te garanderen die van belang is voor regionale watersystemen is 

waterberging. In paragraaf 4.1.1 zal hier verder op in worden gegaan.  

4.1.1 REGIONALE WATERBERGING  

Regionale waterberging is een belangrijke maatregel om de waterveiligheid te garanderen in 

de lijn met het vigerende beleid. Uiteraard zijn er veel meer maatregelen die de 

waterveiligheid op regionaal niveau moeten garanderen. Peilbeheer en het onderhoud van 

waterkeringen zijn hier voorbeelden van. Omdat regionale waterberging een duidelijk 

ruimtelijk vraagstuk is wordt regionale waterberging nader beschouwd. De gebieden voor 

regionale waterberging zijn aangegeven in de provinciale waterplannen en/of 

structuurvisies. Voor Noord-Brabant zijn de regionale waterbergingsgebieden aangegeven 

in het Provinciale Waterplan 2010-2015 Noord- Brabant. Een aantal waterbergingsgebieden 

moet nog concreet worden begrensd en zijn op de plankaart aangemerkt als 

‘reserveringsgebied’. Met het aanwijzen van de waterbergingsgebieden fungeert het 

Provinciale Waterplan op grond van de Waterwet tevens als structuurvisie (Provincie 

Noord-Brabant, 2010). Hiermee hebben de regionale waterbergingsgebieden een duidelijke 

juridische status. Een groot deel van de regionale waterbergingsgebieden zal in de toekomst 

nog worden gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan zijn de reserveringsgebieden waarvan er 

op afbeelding 1 enkele te zien zijn.  
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4.2 WATERKWALITEIT 

De sterke groei van de bevolking en bedrijvigheid leidde in de twintigste eeuw tot een 

toename van de verontreiniging van grond- en oppervlaktewater (Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, 2009). In met name het oosten van Brabant en in het noorden van Limburg heeft 

de intensieve veehouderij een zware wissel getrokken op de  waterkwaliteit van de 

regionale watersystemen. Naast de verontreiniging vormt de inrichting van de 

watersystemen een deel van het probleem. Gekanaliseerde beken en statische dammen en 

dijken zorgen ervoor dat het zelfreinigend vermogen van water is verminderd (Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, 2009). Een betere waterkwaliteit gaat niet alleen om het 

terugdringen van bronnen van verontreiniging, maar ook om een betere inrichting van 

watersystemen. Hiermee is de ruimtelijke relevantie van de waterkwaliteitsopgave gegeven. 

In het NWP worden watersystemen die de ruimte bieden voor natuurlijke processen dan 

ook als streefbeeld genoemd. Een ander streefbeeld dat het NWP noemt zijn 

zuiveringsmoerassen die piekafvoeren afvangen en plaats bieden aan de natuur (Ministerie 

van Verkeer en Waterstaat, 2009). Ook dit is een maatregel met een duidelijke ruimtelijke 

opgave. Wellicht het meest belangrijke doel voor de waterkwaliteit zijn de doelstelling van 

de Europese Kaderrichtlijn Water [KRW]. Vooral vanwege de resultaatsverplichting en 

juridische verankering van de KRW. In paragraaf 4.2.1 zal derhalve verder in worden 

gegaan op de KRW.  

Afbeelding 1  

Regionale waterbergings-

gebieden: Kaartsnede van 

Plankaart 2 structuurvisie 

water uit het Provinciale 

Waterplan. 

(Provincie Noord- Brabant, 

2010) 
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4.2.1 KADERRICHTLIJN WATER  

De KRW is voornamelijk gericht op de bescherming van de kwaliteit van al het oppervlakte- 

en grondwater binnen de EU. De KRW vereist een zogenaamde ‘goede’ watertoestand, die 

eind 2015 moet zijn gehaald. Indien goed onderbouwd is uitstel tot 2027 mogelijk. Met een 

‘goede toestand’ wordt zowel een goede chemische toestand (vervuilende stoffen) als een - 

ecologische toestand bedoeld. In het kader van dit onderzoek is vooral de goede ecologische 

toestand van belang, omdat voor bereiken hiervan vaak ruimtelijke maatregelen 

noodzakelijk zijn. Parameters van een goede ecologische toestand zijn biologische 

soortgroepen (bijv. het voorkomen van kleine waterdieren),  hydromorfologie (bijv. 

stroomsnelheid) en fysisch- chemische parameters (bijv. het zuurstofgehalte van het water) 

(Ministerie van Verkeer en Waterstaat et al., 2009).  

 

Vanuit de KRW verplichtingen zijn Stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. De 

Stroomgebiedbeheerplannen geven een beschrijving van de stroomgebieden, de doelen en 

de maatregelen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat et al., 2009).  Op afbeelding 2 is de 

ecologische toestand van de oppervlaktewaterlichamen te zien binnen het stroomgebied van 

de Maas. Het valt op dat een goede ecologische toestand nog bij geen enkel waterlichaam is 

bereikt. Uit een ex-ante evaluatie van de KRW blijkt dat inrichtingsmaatregelen kansrijk en 

relatief goedkoop zijn om ecologische verbetering in de toekomst te bereiken (Planbureau 

voor de Leefomgeving, 2008, p.9). Volgens het NWP moeten er alleen al in het stroomgebied 

van de Maas 604 km. aan waterlopen anders worden ingericht om KRW doelstellingen te 

behalen. 

 

De KRW en bijbehorende Stroomgebiedbeheerplannen zijn door vertaald in de 

waterbeheerplannen van de waterschappen. De beoogde maatregelen voor de 

oppervlaktewater lichamen zijn hierin verder uitgewerkt. Voor een groot deel zijn dit 

ruimtelijke maatregelen. Waterschap De Dommel noemt bijvoorbeeld het 

verbreden/hermeanderen van ruim 95 km. aan watergangen als te nemen maatregel tot 2015 

(Waterschap De Dommel, 2009).  

 

 

Afbeelding 2  

KRW monitoring- 

resultaten (2009) van de 

ecologische toestand in het 

stroomgebied van de Maas. 

(Ministerie van V&W, 2009) 
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4.3 VOLDOENDE WATER 

Door de verwachte klimaatverandering neemt zowel de watervraag als het neerslagtekort in 

de zomer toe (Ministerie van verkeer en waterstaat, 2009).  Een tekort aan water kan leiden 

tot productieverlies in de landbouwsector. De schade blijft echter niet beperkt tot de 

landbouw. Ook elektriciteitscentrales kunnen in de problemen komen vanwege een gebrek 

aan koelwater dat vaak rechtstreeks uit een rivier wordt onttrokken. De industrie kan 

problemen krijgen met de winning van grondwater als proceswater, of grondstof. Het 

streefbeeld van het NWP is om dit probleem langs twee sporen op te lossen. Ten eerste 

moeten de grote watergebruikers meer zelfvoorzienend zijn en zuiniger omgaan met water. 

Het tweede spoor is meer van belang in het kader van dit onderzoek. Het tweede spoor richt 

zich op een optimale verdeling van het beschikbare water in de landelijke- en regionale 

watersystemen. Dit kunnen ook ruimtelijke maatregelen betreffen. Naast waterveiligheid 

kan de trits vasthouden- bergen- afvoeren ook worden ingezet voor voldoende water. 

 

Op provinciaal- en waterschapsniveau zijn de plannen voor voldoende water verder 

uitgewerkt. Het NBW vormt hierbij het kader. In het NBW is afgesproken dat de provincies 

het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime [GGOR]vaststellen. Hiermee worden de 

waterdoelen vastgelegd. Het regime moet aansluiten bij het beoogde landgebruik in het 

gebied (waterhuishoudkundige voorwaarden). Een belangrijk beleidskader voor de 

waterhuishoudkundige voorwaarden vormen o.a. de Natura-2000 gebieden (Provincie 

Noord-Brabant, 2008). In paragraaf 4.4.1 wordt hier verder op in gegaan. 

4.4 NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE/ BELEVING  

De doelen voor het waterbeheer met betrekking tot natuur, landschap en recreatie/beleving 

hebben vaak een koppeling met voldoende water en waterkwaliteit. Voldoende water en 

een goede waterkwaliteit zijn immers noodzakelijk om de gestelde doelen op dit gebied te 

kunnen realiseren. Doelen voor natuur, landschap en recreatie/beleving komen in het beleid 

steeds meer tot uitdrukking, daarom wordt hier in deze paragraaf nader op in gegaan.  

 

Volgens het NWP heeft water een grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde die 

in de toekomst kan worden versterkt bij het omgaan met het klimaatverandering. Ook heeft 

water volgens het NWP een grote natuurfunctie. Veel natuurwaarden in Nederland zijn 

water gerelateerd (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, p.121, 2009). Het NWP noemt het 

als streefbeeld om maatregelen voor het waterbeheer slim te combineren met andere 

opgaven en maatschappelijke wensen, zoals nieuwe recreatiemogelijkheden en nieuwe 

natuur. Als voorbeeld wordt de versterking van de kwaliteit van  het landschap genoemd 

door bijvoorbeeld het combineren van recreatie en natuurontwikkeling en het benutten van 

mogelijkheden van duurzame energie. Publiek- private samenwerkingsverbanden en 

gebiedsontwikkeling bieden hiervoor volgens het NWP goede kansen (Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, p.121, 2009).  In het Provinciale Waterplan van Noord-Brabant (2009, 

p. 48) wordt de belevingswaarde van water bij burgers genoemd als een aspect dat nu bij de 

uitvoering vaak nog onvoldoende in beeld is.  

 

De provincie wil dan ook in een vroeg stadium recreatieondernemers, of 

projectontwikkelaars bij de plannen betrekken (Provincie Noord- Brabant, 2009). Op deze 

manier kan er vanuit een maatschappelijke en economische invalshoek meerwaarde 
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ontstaan. Bij de uitvoeringstrategie van het Provinciale Waterplan (2009, p.48) wordt er 

tevens genoemd dat verschillende doelen en belangen vaak baat hebben bij dezelfde 

maatregelen. In dit verband zijn biodiversiteit, archeologische- aardkundige- en 

cultuurhistorische waarden en de belevingswaarde van water volgens Provincie Noord- 

Brabant (2009, p.48) soms nog onvoldoende in beeld. Uit het NWP en het Provinciale 

Waterplan kan worden geconcludeerd dat natuur, landschap en recreatie/ beleving als een 

volwaardig doel voor het waterbeheer kunnen worden beschouwd. Met name de 

landschappelijke en de recreatie/beleving doelen lijken echter weinig specifiek en lastig te 

kwantificeren. De subjectiviteit van de belevingswaarde van water en landschappelijke 

kwaliteit spelen hierbij parten. Voor de natuur zijn er wel concrete doelen bekend, 

voornamelijk in het kader van Natura 2000. Op basis van de waterbeheerplannen van de 

waterschappen  Aa en Maas, De Dommel, Rivierenland  en Brabantse Delta is 

geïnventariseerd wat de doelen en concrete maatregelen op regionaal niveau zijn op het 

gebied van landschap en recreatie/beleving. Hier wordt nader op ingegaan in paragraaf 

4.4.2.  

4.4.1 NATUUR 

Natura-2000 

Natura-2000 gebieden zijn een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, welke 

zijn aangewezen in de Europese vogel- en habitatrichtlijnen. Voor de Natura-2000 gebieden 

moeten instandhoudingdoelstellingen worden opgesteld. De provincie is verplicht om 

beheerplannen op te stellen om de doelstellingen te behalen. Dit is verankerd in de Nb- wet 

1998 (natuurbeschermingswet). In een groot deel van de Natura-2000 gebieden speelt water 

een vitale rol (Regiebureau Natura 2000, 2010). De maatregelen welke noodzakelijk zijn voor 

de instandhoudingdoeleinden van de Natura-2000 gebieden hebben vaak betrekking op 

verdrogingsbestrijding en verbetering van de waterkwaliteit. De eerder beschreven doelen 

voor voldoende water (GGOR) en KRW doelen gaan dan ook vaak hand in hand met de 

Natura 2000 doelen. Natura-2000 doelen kunnen echter ook strijdig zijn met andere 

waterdoelen. De berging van water ten bate van waterveiligheid kan bijvoorbeeld de 

gewenste waterkwaliteit bij Natura-2000 gebieden negatief beïnvloeden (ARCADIS, 2009).   

Ecologische verbindingszones  

Alle waterschappen geven in de waterbeheerplannen de ambitie aan voor het ontwikkelen 

van ecologische verbindingszones. Waterschap Brabantse Delta voorziet bijv. in het 

waterbeheerplan 194 km. te realiseren  ecologische verbindingszone [EVZ] tot 2015.   

Deze EVZ’s bestaan vaak uit watergangen die op een natuurvriendelijke manier worden 

ingericht en worden daarom ook wel natte EVZ’s genoemd. Het is op dit moment echter 

onzeker in hoeverre de ambities die in de waterbeheerplannen zijn opgenomen met 

betrekking tot de aanleg van EVZ’s waar zullen worden gemaakt. Waterschap Rivierenland 

geeft bijvoorbeeld aan dat ze in principe alleen nog EVZ’s aanleggen die ook een KRW 

opgave hebben. Aanleg van overige EVZ’s is voor een groot deel afhankelijk van de door de 

Provincie beschikbaar gestelde middelen. Dit betekend, gezien de huidige bezuinigingen en 

herijking van de ecologische hoofdstructuur [EHS], dat de aanleg van een groot deel van de 

EVZ’s onzeker is. De verwachting is dat ook de andere waterschappen en betrokken 

overheden EVZ’s die een KRW opgave hebben voorrang zullen krijgen.  
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4.4.2 LANDSCHAP, RECREATIE EN BELEVING  

De beheersplannen van de verschillende waterschappen schenken allemaal in meer of 

mindere mate aandacht aan doelen voor landschap, recreatie en beleving.  Waterschap De 

Brabantse Delta (2009) doet dit onder de noemer ‘genieten van het water’. Waterschap Aa en 

Maas (2009) spreekt van ‘natuurlijk en recreatief water’ en Waterschap De Dommel (2009) 

houdt het bij ‘mooi water’. In het waterbeheerplan van Waterschap Rivierenland lijken deze 

doelen een minder prominente plaats in te nemen, maar worden het behoud van landschap 

en cultuurhistorie en recreatief medegebruik wel onder ‘overige thema’s’ genoemd.  

 

De belangrijkste maatregelen die de waterschappen willen nemen op dit gebied en in alle 

beheerplannen naar voren komen zijn: 

 Objecten met een cultuurhistorische waarde behouden/herstellen (bijv. waterkeringen en 

sluizen). 

 Rekening houden met cultuurhistorie bij inrichtingsplannen. Bijvoorbeeld het project 

‘van defensie naar retentie’, waarbij de historische waterlinie van West- Brabant 

(voormalig militaire inundatiegebied) nu weer een inundatie functie krijgt als 

waterberging (Waterschap Brabantse Delta, 2009). 

 De ruimte geven aan recreanten. Bijvoorbeeld bij inrichtingsplannen ruimte maken voor 

wandel- en fietspaden, visplaatsen en kanoroutes. 

4.5 RELATIE TUSSEN BELEIDSDOELEN EN PPS  

Uit deze beschrijving van de doelen voor het beheer van regionale watersystemen blijkt eens 

te meer dat ruimtelijke maatregelen erg belangrijk zijn bij het behalen van de beleidsdoelen. 

Automatisch krijgen de overheden, hierdoor te maken met ruimteclaims van andere 

(private) partijen en belangen. De belangrijkste publieke partij bij uitvoering van de 

maatregelen om de beschreven doelen te bereiken zijn de waterschappen. Alle 

waterschapen geven in hun beheersplannen aan dat ze (in meer of mindere mate) andere 

doelen/functies willen koppelen met opgaven voor het waterbeheer. Dit biedt kansen voor 

PPS projecten, omdat er synergie kan ontstaan wanneer private partijen deze andere 

functies realiseren in combinatie met de opgaven voor het waterbeheer.  

In het Nationale en Provinciale Waterplan wordt PPS expliciet als kans benoemd. In de 

bestudeerde waterbeheersplannen van de waterschappen wordt het inzetten van PPS echter 

niet expliciet genoemd. Bij uitvoering van de EVZ’s en/of waterberging wordt er zelfs vaak 

al vanuit gegaan dat grond zal worden aangekocht en het waterschap zelf gaat inrichten. 

Hoewel de opgaven voor het regionale waterbeheer goed te koppelen zijn met private 

doelen lijkt met name het beleid van de waterschappen er dus nog niet echt op gericht om 

met private partijen samen te werken. Anderzijds werpt het beleid in ieder geval geen 

belemmeringen op om PPS toe te passen zolang de doelen voor het beheer van regionale 

watersystemen worden gehaald.  

 

Naar verwachting kunnen veel maatregelen, zoals waterberging, beekherstel en natte EVZ’s 

succesvol onderdeel zijn van een PPS. Deze maatregelen zijn goed te combineren met 

bijvoorbeeld recreatieve ontwikkelingen die voor een private partij interessant kunnen zijn. 

In hoofdstuk 5 zullen de mogelijke concepten hiervoor verder worden beschreven.  

Het is een voordeel dat binnen een (PPS)project meerdere opgaven voor het beheer van 

regionale watersystemen kunnen worden gerealiseerd. Een beekherstel project kan 
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bijvoorbeeld zowel bijdragen aan waterberging (waterveiligheid), KRW doelen en 

recreatieve doelen. Hier staat echter tegenover dat er vanuit het beleid wel erg veel 

verschillende opgaven geformuleerd kunnen zijn voor een bepaald watersysteem. Voor 

bijvoorbeeld De Beerze (een beek met enkele zijlopen) is een aparte structuurvisie  

opgesteld. Het plangebied bestaat uit een EHS en bestaat deels uit Natura-2000 gebied. 

Verder is de Beerze in het waterbeheersplan aangewezen voor: beekherstel, verbetering van 

de waterkwaliteit (in het kader van KRW), tegengaan van verdroging voor bescherming van 

natte natuurparels, waterberging, en het realiseren van de gewenste waterkwantiteit ten 

behoeve van de landbouw (GGOR-landbouw). Daarnaast zijn nog tal van andere niet water 

gerelateerde doelen geformuleerd (Provincie Noord-Brabant, 2010). Deze ‘beleidsdrukte’ 

kan ook nadelig zijn, omdat het onduidelijkheid schept. De verschillende geformuleerde 

opgaven, zoals beekherstel, EHS en natte natuurparel lijken soms nauwelijks 

onderscheidend en welke concrete maatregelen er genomen moeten worden blijkt vaak 

weer niet duidelijk uit het beleid. Voor een private partij zal het vooral van belang zijn wat 

hij precies wel en niet kan realiseren op een bepaalde locatie.  
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In het voorgaande hoofdstuk zijn de belangrijkste doelen voor het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen beschreven. In dit hoofdstuk zal worden geïnventariseerd wat 

geschikte concepten zijn om deze publieke doelen met private doelen te combineren. Als 

basis hiervoor is een uitgebreide literatuurstudie gedaan. Waar mogelijk zijn bij de 

verschillende concepten voorbeelden uit de praktijk beschreven. Hoewel het onderzoek zich 

richt op Nederland zijn ook een aantal praktijkvoorbeelden in het buitenland 

geïnventariseerd.  

5.1 RODE ONTWIKKELINGEN 

Achtergronden  

In de praktijk worden met rode ontwikkelingen vaak woongebieden met bijbehorende 

voorzieningen bedoeld. Het Compendium voor de Leefomgeving (2009) klasseert de 

volgende onderdelen tot rode ontwikkeling: woongebied, detailhandel en horeca, openbare 

voorziening, sociaal-culturele voorziening, bedrijfsterrein, glastuinbouw, spoorwegen, 

wegen en vliegvelden. Niet zelden kennen gebieden met een ruimtelijke claim voor rode 

ontwikkelingen ook een ruimtelijke claim voor waterdoelen. Door de groeiende behoeftes 

van zowel woningbouw als waterberging ligt het volgens Nillesen en Singelberg (2011) voor 

de hand dat beide programma’s elkaar versterken. Ze geven aan dat het voor ontwikkelaars 

aantrekkelijk is wanneer oppervlaktewater een dubbele bestemming krijgt als waterberging 

en wonen. In dat geval kunnen in een gebied immers meer woningen worden ontwikkeld 

terwijl de dichtheid gelijk blijft. Met name in de Randstad is er een grote ruimtedruk voor 

woningbouw en is er behoefte aan waterberging. Waterstedenbouw bestaat volgens Leven 

met Water (2007) uit een kans voor een klimaatbestendig en aantrekkelijk woonmilieu door 

functiecombinatie. Water is hierbij een functioneel onderdeel van een woonmilieu en drager 

van de openbare ruimte (2007, p.31). Waterstedenbouw is volgens Leven met Water (2007) 

financieel haalbaar en kan in principe in elke polder worden ingezet. Er zijn uiteenlopende 

mogelijkheden voor waterwoongebieden en types van waterwoningen. Bij 

waterwoongebieden kan worden gedacht aan vrijwel al het oppervlaktewater, van rivier tot 

inundatiegebied. Als mogelijke woningtypen worden onder andere dijkwoningen, 

drijvende woningen en terpwoningen genoemd (Nillesen en Singelenberg, 2011). 

Ook binnen de hoger gelegen delen van Nederland is behoefte aan regionale waterberging. 

De ruimtedruk voor wonen is hier vaak minder groot, toch kunnen kleinschaligere rode 

ontwikkelingen worden gecombineerd (en meebetalen aan) regionale waterberging en/of 

beekherstel. Aan het concept kleven ook een aantal nadelen. Het gevaar bestaat dat 

5 PPS concepten bij het 

beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen  
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gebiedsontwikkelingen een zoektocht naar rode functies worden, omdat deze het geld 

opleveren (De Rooy et al., 2006).  Het concept van rode ontwikkelingen in combinatie met 

water(berging) is geschikt voor een PPS waarbij de publieke opgaven voor het waterbeheer 

(mede)gefinancierd kunnen worden uit de opbrengsten van de private rode 

ontwikkelingen. De publieke partijen kunnen bewust de samenwerking met private 

ontwikkelaars aangaan om expertise binnen te halen. Het kan ook zijn dat de samenwerking 

met private partijen wordt aangegaan, omdat ze al grondposities hebben verworven.  

 

Praktijkvoorbeelden  

De laatste jaren zijn er verschillende projecten gerealiseerd. In het nieuwe stadsdeel IJburg 

in Amsterdam zijn de eerste grootschalige waterwoonbuurten van Nederland gerealiseerd. 

Het stadsdeel is opgebouwd uit met zand opgespoten kunstmatige eilanden. In de wijk 

Steigereiland is een gebied opengelaten voor waterberging. Hier zijn tussen 2006 en 2009 

twee waterbuurten gerealiseerd, bestaande uit onder andere 55 drijvende woningen en een 

aantal paal- en dijkwoningen. In de gemeente Haarlemmermeer is een plan voor een 

grootschalig waterwoongebied ontwikkeld waarin de bouw van 8000 woningen wordt 

gecombineerd met 3 miljoen m³ aan waterberging (Nillesen en Singelenberg, 2011). 

Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven waarbij verschillende doelen voor het beheer 

van regionale watersystemen worden gerealiseerd in combinatie met de ontwikkeling van 

een nieuwbouwwijk.  

 

  DE TERPEN  

In het deelplan De Terpen van de nieuwbouwwijk De Markiezaten in Bergen op Zoom (zie afb. 3) gaat 

de bouw van woningen op terpen samen met herstel van het dal van De Molenbeek. Delen van het 

plangebied zijn in het Provinciale Waterplan Noord-Brabant 2010-2015 aangewezen als 

reserveringsgebied voor waterberging en als ‘Natte Natuurparel’ (verbetering en herstel van het 

natuurlijk grond- en oppervlaktewatersysteem). In het deelplan worden diverse waterdoelen 

gerealiseerd. Naast ruimte voor waterberging worden er maatregelen getroffen in het kader van 

verdrogingsbestrijding, beekherstel en ecologie. Deze maatregelen leveren tevens een bijdrage aan 

het behalen van KRW doelen in het plangebied (Waterschap Brabantse Delta, 2011). Voor de 

realisatie van de Markiezaten zijn in 2005/2006 ontwikkelingsovereenkomsten aangegaan met 

marktpartijen die in het gebied grondposities hadden ingenomen. Zo zijn alle benodigde gronden aan 

de gemeente overgedragen in ruil voor een exclusief ontwikkelrecht, tegen ruimtelijke, 

programmatische en financiële voorwaarden, van een bepaald plandeel (het zogenaamde 

bouwclaimmodel) (Gemeente Bergen op Zoom, 2009). Het Waterschap participeerde niet actief 

binnen deze vorm van publiek private samenwerking. Waterschap Brabantse Delta heeft wel in 

werkgroepverband samen met de gemeente Bergen op Zoom en Stichting Brabants Landschap het 

inrichtingsplan voor De Molenbeek opgesteld. Het bestemmingsplan voor het deelplan De Terpen is in 

maart 2011 vastgesteld. De gehele wijk de Markiezaten moet rond 2020 gereed zijn (Waterschap 

Brabantse Delta, 2011).  
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Institutionele context  

Op basis van de literatuurstudie is een aantal belangrijke aspecten onderscheiden die de 

institutionele context en daarmee de haalbaarheid van het concept beïnvloeden. De 

Nederlandse wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening is volgens Nillesen en 

Singelenberg (2011) gericht op bouwen op het land. Bij drijvende woningen kan dit 

problemen opleveren, omdat het soms onduidelijk is of ze de status van roerend of 

onroerend goed hebben. Hier hangt het fiscale recht en de vergunningverlening mee samen. 

Daarnaast is er nog beperkte ervaring met het dubbel bestemmen van ‘wonen en 

waterberging’. Het vigerende beleid is vaak restrictief, al staan Rijkswaterstaat en de 

waterschappen steeds positiever tegenover functiecombinatie (Nillesen en Singelenberg, 

2011). De verschillende houding van publieke en private partijen kan tevens problemen 

opleveren. De waterbeheerder zal waterberging bijvoorbeeld zien als een tijdelijke opslag 

van water wat noodzakelijk is voor een duurzaam watersysteem. Een projectontwikkelaar 

ziet het echter als een kostenpost binnen een rode ontwikkeling (Leven met water, 2007). 

Het is zeker bij bilaterale afspraken niet altijd helder welke partij hoeveel heeft betaald en 

wat de ander heeft verdiend, vanwege een gebrek aan transparantie (Leven met Water, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3  

Nieuwbouwproject de 

Markiezaten met deelplan 

De Terpen (nummer 5) in 

Bergen op Zoom.  

(www.markiezaten.nl, 2011) 
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5.2 RECREATIE (GELE)ONTWIKKELINGEN  

Achtergronden  

Naast rode ontwikkelingen zijn ook recreatieve (gele) ontwikkelingen te combineren met 

diverse opgaven voor het beheer van (regionale)watersystemen. Recreatief medegebruik is 

een van de beleidsdoelen bij het beheer en de inrichting van regionale waterschappen die in 

hoofdstuk 4 aan bod zijn gekomen. Hierbij gaat het vaak om extensieve (route gebonden) 

recreatie, zoals wandelen, fietsen en kanoën. Dergelijke extensieve recreatieve functies zijn 

binnen een PPS nauwelijks interessant, omdat ze onvoldoende verdienmogelijkheden 

opleveren voor private partijen. In de praktijk zal het dus lastig zijn om recreatieve 

ontwikkelingen op zich zelf als privaat initiatief onderdeel van een PPS uit te laten maken. 

De recreatieve ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van een PPS, zullen daarom ook 

vaak rode componenten bevatten. De combinatie van verschillende waterdoelen met de 

ontwikkeling van golfbanen lijkt wel kansrijk. De Unie van Waterschappen en de 

Nederlandse Golf Federatie (2011) concluderen in een gezamenlijk opgestelde leidraad dat 

de waterschappen en de golfbanen elkaar veel te bieden hebben. Een aanzienlijk deel van de 

golfbanen ondervindt problemen met het waterbeheer. Ook voor waterschappen liggen hier 

interessante mogelijkheden voor onder andere de berging van water. Samenwerking bij 

waterthema’s kan voor beide partijen voordelen opleveren  

 

Praktijkvoorbeelden 

Een voorbeeld van een recreatieve ontwikkeling die ook rode componenten bevat zijn 

landgoedontwikkelingen. Vooral in het zuiden en oosten van Nederland zijn veel 

landgoedontwikkelingen te zien die worden gecombineerd met het herstel van grond- en 

oppervlaktewatersystemen Er zijn tientallen projecten te zien waar bijvoorbeeld beekherstel 

als publieke opgave wordt gecombineerd met een private landgoedontwikkeling. Ook zijn 

er enkele voorbeelden gevonden waarbij beekherstel wordt gecombineerd met de 

ontwikkeling van een golfbaan (Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, 2011).  

 

Andere vormen van recreatieve ontwikkelingen binnen een PPS zijn niet talrijk. Buiten de 

landsgrenzen zijn er echter enkele innovatieve voorbeelden te zien waarbij recreatie wordt 

gecombineerde met opgaven voor regionale watersystemen. Het dierenpark ZOOM Zoo in 

het Duitse Gelsenkirchen liep bij een gewenste uitbreiding letterlijk tegen haar grenzen aan 

door de aanwezigheid van de rivier de Emscher. Als oplossing is een deel van de kade langs 

de Emscher verwijderd. Op deze locatie is de dierentuin uitgebreid met een ‘savanne’ 

landschap dat deels als waterbergingsgebied is ingericht3. Japan is als verstedelijkte delta 

met een hoge ruimtedruk in dit opzicht vergelijkbaar met Nederland en loopt voorop in 

innovatieve ideeën van meervoudig ruimtegebruik (De Graaf, 2009). Op afbeelding 4 is een 

tennispark te zien binnen een stedelijk gebied dat kan worden ingezet als piekwaterberging. 

Dit voorbeeld laat zien dat er bij dit concept ook aan stedelijke gebieden kan worden 

gedacht. 

 

 

 

                                                             

3 Levin- Keitel, M., (25-03-2011). hoorcollege: Watermanagement and Spatial Planning in Germany. 
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Institutionele context  

Het beleid kan een struikelblok vormen voor recreatieve ontwikkelingen binnen een PPS. 

Dit omdat het beleid zich vooral richt op extensieve recreatie en recreatief medegebruik. In 

de praktijk worden hier wandelen, fietsen en (in beperkte mate) kanoën en vissen mee 

bedoelt. Deze vormen van recreatie zijn voor private partijen nauwelijks interessant, omdat 

ze financieel gezien niet/nauwelijks iets opleveren. Om dit concept ook voor private partijen 

interessant te laten zijn zullen ook intensievere vormen van recreatie en/of rode 

componenten noodzakelijk zijn. Voor de recreatieve ontwikkelingen met rode componenten 

gelden grosso modo dezelfde institutionele factoren, zoals beschreven in paragraaf 5.1.  

5.3 DUURZAME ENERGIEWINNING 

Achtergronden 

Doelen voor het beheer van regionale watersystemen kunnen op verschillende manieren 

worden gekoppeld aan de winning van duurzame energie. Waterbergingsgebieden zijn 

bijvoorbeeld geschikt voor de teelt van energiegewassen (biomassa), zoals wilg en riet 

(Hoekstra en Nijburg, 2009). Snoeiafval van wilg kan worden mee gestookt in 

energiecentrales. Riet kan worden geconverteerd naar biobrandstof. Een groot voordeel van 

deze vorm van biomassa productie is dat deze niet concurrerend is met de 

voedselproductie. Grond die wordt ingezet voor waterberging heeft immers toch al haar 

waarde als productiegrond voor voedselgewassen verloren. Een omschakeling van de teelt 

van voedselgewassen naar energiegewassen biedt de mogelijkheden voor agrariërs om toch 

te kunnen blijven ‘boeren’ wanneer een gebied wordt ingezet voor waterberging. In het 

advies van de Topsector Water (Van Oord et al., 2011) aan het kabinet met de veelzeggende 

titel ‘Water verdient het’ worden een aantal andere  mogelijkheden genoemd voor 

duurzame energiewinning genoemd. Volgens Van Oord et al. (2011) bezit Nederland een 

sterke positie op het gebied van thermische energie uit water in de vorm van warmte koude 

opslag (WKO). Deze manier van energiewinning is ook binnen regionale watersystemen 

toepasbaar bij bijvoorbeeld voormalige zandwinplassen. De Topsector Water benoemt water 

en energie als een van de speerpunten in haar advies. Ze adviseren de overheid om “het 

thema water en energie te omarmen door het belang van publiek- private samenwerking en financiële 

vernieuwende arrangementen te stimuleren en vorm te geven, van waaruit initiatieven eerder en 

kosteneffectiever kunnen worden ontwikkeld” (2011, p.25). De combinatie van duurzame 

energiewinningen en opgaven voor het waterbeheer leent zich goed voor een PPS. Er kan 

bijvoorbeeld een partnership worden afgesloten tussen een waterschap en een 

energieproducent voor de ontwikkeling van een waterberging die energie oplevert door 

biomassa.  Daarnaast kan dit concept ook mogelijkheden bieden voor agrariërs wiens grond 

is aangewezen als waterbergingsgebied. In plaats van de grond aan te kopen kan het 

Afbeelding 4  

Tennis annex retentiepark 

in Japan 

(Oosterberg en Van 

Drimmelen, 2006). 
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waterschap samen met agrariërs onderzoeken, of ze hun grond in kunnen zetten voor 

waterberging en de teelt van energiegewassen.  

Praktijkvoorbeelden  

Een interessant voorbeeldproject is Waterpark Het Lankheet. Bij Waterpark Het Lankheet 

wordt gezocht naar innovatieve mogelijkheden om verschillende doelen van het 

waterbeheer (KRW, WB21) te behalen. Waterpark Het Lankheet is een samenwerking tussen 

verschillende publieke partijen, stichtingen en een private landgoedeigenaar. Op 5 ha. van 

landgoed Het Lankheet is een waterpark ontwikkeld. De kern van het Waterpark bestaat uit 

proefvelden van helofytenfilters (zuiveringsmoeras van riet). De primaire functie van het 

waterpark is waterzuivering. Daarnaast wordt het riet geoogst en verwerkt als biomassa 

wat een verdienmogelijkheid van het project kan vormen. Het gezuiverde water wordt 

ingezet om natte natuur in stand te houden. Het waterpark levert tevens een bijdrage aan 

waterberging. Het Lankheet is een pilot project en heeft als doel om zowel de technische-

/ecologische kant, als de economische kant van een waterpark te onderzoeken (De Blaeij en 

Reinhard, 2008). Een ander innovatief idee van duurzame energiewinning met waterberging 

is het Retentie en Energiepark Buren. Dit plan is vanuit maatschappelijke betrokkenheid 

bedacht door Dhr. de Vries. Vanuit politieke en maatschappelijk betrokkenheid is het 

concept bestuurlijk onder de aandacht gebracht door Dhr. Nugteren. Het project verkeerde 

nog te veel in de initiatieffase om als case-study te kunnen worden meegenomen in dit 

onderzoek. Op basis van een oriënterend gesprek4 over het concept met de initiatiefnemers 

van het plan, de dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en de gemeente Buren is het 

concept onderstaand beschreven.  

 

RETENTIE EN ENERGIEPARK BUREN 

Het plan bestaat uit een waterberging gecombineerd met duurzame energiewinning (door middel van 

drijvende zonnepanelen). Daarnaast is er binnen het plan ruimte voor recreatief medegebruik en 

natuurontwikkeling. Binnen het gebied wordt een waterplas gerealiseerd. Met het uitgraven van de 

waterplas kan eventueel zand worden gewonnen. Om de waterplas komen kades en een in- en uitlaat 

voor water. Het gebied kan hierdoor worden ingezet als piekwaterberging. Op de waterplas komen 

zonnepanelen te liggen op drijvers. Nugteren en de Vries (2011) zien hierin een interessante 

investering voor energieproducenten, of andere private ontwikkelaars. Als locatie hebben Nugteren en 

de Vries de gemeente Buren op het oog. De beoogde locatie is in het Streekplan (2005) aangewezen 

als zoekgebied voor waterberging. Bleker (2011) geeft aan het plan inspirerend te vinden, vooral 

vanwege de combinatie van verschillende functies. Het waterschap is er voorstander van om 

verschillende doelen te combineren en de belangen van het waterschap hierbij te koppelen. Tevens 

heeft het waterschap doelstellingen m.b.t. duurzame energie. Het zou een bijkomend voordeel zijn, 

wanneer de groene energie lokaal kan worden ingekocht in plaats van op de wereldmarkt. Het 

waterschap ziet REP Buren vooral als interessant concept en nog niet zo zeer als concreet plan. Als 

concept kan het mogelijk beter worden toegepast bij autonome ruimtelijke ontwikkeling, of bestaand 

oppervlaktewater met een lage economische waarde. Oosters (2011) geeft tevens aan dat de 

beoogde locatie niet kansrijk is, omdat er nauwelijks nog een opgave voor regionale waterberging is. 

De zoekgebieden uit het Streekplan (2005) zijn inmiddels achterhaald, omdat in het gebied al aan de 

opgave voor regionale waterberging is voldaan.  

 

Institutionele context  

De haalbaarheid van dit soort concepten is sterk afhankelijk van het beleid en de wetgeving 

met betrekking tot duurzame energie. De vraag voor bio- massa wordt bijvoorbeeld sterk 

beïnvloed door beleid/wetgeving die het voor energieproducenten al dan niet aantrekkelijk 

maakt, of verplicht om bepaalde percentages aan bio- massa mee te stoken in hun centrales 

                                                             

4 Bleker, R., De Vries, T., Nugteren, H., Oosters, K. (16-06-2011). Bespreking REP Buren.  
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(Agentschap NL, 2010). Daarnaast is de haalbaarheid sterk afhankelijk van het 

subsidiebeleid voor bijvoorbeeld de realisatie van biomassacentrales en de aanschaf van 

zonnepanelen. Veel gemeenten en waterschappen hebben hoge ambities op het gebied van 

duurzaamheid, klimaatneutraal etc. De mogelijkheden die de combinatie van waterberging 

en duurzame energiewinning op dit vlak bieden kunnen de haalbaarheid van het concept 

vergroten. De houding van bestuursorganen tegen over dit soort projecten kan hierdoor 

positiever worden. Voor een waterberging in combinatie met duurzame energieproductie 

geldt dat deze moet passen binnen het planologische regime. In het bestemmingsplan zal 

een ‘dubbelbestemming’ geregeld moeten worden die de teelt van bijvoorbeeld 

energiegewassen en waterberging mogelijk maakt.  

5.4 GROENE- EN BLAUWE DIENSTVERLENING 

In heel Nederland zijn diverse voorbeelden te zien van groene- en blauwe dienstverlening. 

Groene en blauwe diensten bestaan uit het leveren van bovenwettelijke publieke prestaties 

gericht op realisatie van maatschappelijke wensen op terreinen als natuur, landschap, 

waterbeheer en recreatief medegebruik, waarvoor een kostendekkende vergoeding wordt 

gegeven (Ministerie van LNV, 2007). Uit deze definitie van groenblauwe diensten blijkt al 

dat er niet/nauwelijks sprake is van een PPS. Er is geen sprake van een verdienmogelijkheid; 

de private partij krijgt gewoon een vaste vergoedingen voor de dienst die wordt geleverd. 

Dit is bijvoorbeeld te zien bij blauwe dienstverlening waarbij een grondeigenaar (veelal een 

agrariër) een vergoeding krijgt wanneer zijn land wordt ingezet voor waterberging. In feite 

is dit gewoon een schadevergoeding die wordt uitgekeerd voor het verlies aan 

landbouwproductie. Groene en blauwe diensten worden verleend op vrijwillige basis, de 

private partij levert dus de dienst omdat hij dat zelf wenst. De rechten en plichten worden 

vaak vastgelegd in een contract. Er is echter niet duidelijk sprake van een verdeling van bijv. 

risico’s. Ook lijken de publieke en private doelen weinig onderling afhankelijk. Een agrariër 

zal niet van groene of blauwe dienstregeling afhankelijk zijn, maar dit alleen toepassen 

wanneer de vergoeding hoog genoeg is. Bij groene- en blauwe dienstverlening is er 

onvoldoende sprake van PPS. Het concept is daarom niet verder behandeld.  

5.5 GRONDSTOFFEN 

De kosten en baten van grondstoffen kunnen bij PPS projecten bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen een belangrijke rol spelen. Ten eerste komen er bij 

diverse projecten, zoals beekherstel en de aanleg van waterbergingsgebieden grondstoffen 

vrij. Zowel zand, klei en grind van een bepaalde kwaliteit kunnen geld opleveren. In de 

praktijk zorgen vrijkomende grondstoffen vaak juist voor een extra kostenpost (W. Arts, 

persoonlijke communicatie, mei 2011). Daarnaast komt er door het noodzakelijke 

onderhoud aan watersystemen jaarlijks naar verwachting tussen de 20 en 30 miljoen m³ aan 

baggerspecie vrij (Grontmij, 2008). In het kabinetsstandpunt Waterbodems (2005) is daarom 

opgenomen dat extra regionale bergingscapaciteit (van baggerspecie) noodzakelijk is. 

Berging in (zand)winputten wordt in het kabinetstandpunt als kansrijke optie genoemd 

(Grontmij, 2008). In Nederland zijn circa 500 diepe plassen, meestal ontstaan door de 

winning van zand, klei, of grind. De plassen zijn vaak tot wel 40 meter diep en hebben steile 

taluds. Herinrichting is voor een aantal van deze plassen is, veelal als onderdeel van een 

gebiedsontwikkeling, gepland. De plassen worden hierbij ondieper gemaakt en de oevers 



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

57 
    

 

minder steil. De natuurwaarde en de recreatieve waarde kan hierdoor worden verbeterd 

(Rijksoverheid et al., 2010). Op basis van het Besluit bodemkwaliteit kan vrijkomende grond 

en baggerspecie worden gebruikt voor de herinrichting van diepe plassen. Het mes snijdt 

hierdoor aan twee kanten: voor de herinrichting van diepe plassen hoeven geen primaire 

grondstoffen gebruikt te worden en de grond en baggerspecie afkomstig uit andere 

projecten krijgt een nuttige bestemming (Rijksoverheid et al., 2010). Het is voor private 

partijen interessant om een plas te exploiteren die kan worden ingezet voor het bergen van 

baggerspecie. Aannemers zijn vaak op zoek naar locaties om grond en baggerspecie te 

kunnen bergen. Wanneer baggerspecie niet kan worden geborgen wordt de baggerspecie 

door een vuilverwerker verband. De kosten hiervoor zullen naar verwachting hoger zijn. 

Tevens is verbranding een minder duurzame oplossing, omdat er meer 

transportbewegingen nodig zijn en er meer emissies vrijkomen (H. Pohlmann en L. Nijsse, 

persoonlijke communicatie, mei 2011).  

 

Praktijkvoorbeelden 

Er zijn geen goede voorbeelden gevonden van een PPS bij het beheer en de inrichtingen van 

regionale watersystemen, waarbij grondstoffen de verdienmogelijkheid vormen. Er zijn wel 

tal van projecten, waarbij private partijen geld verdienen met zand- en of grindwinning. Na 

de ontgrondingen worden de gebieden weliswaar door de private partij opnieuw ingericht 

ten behoeve van maatschappelijke functies, zoals natuurontwikkeling en/of recreatie. Dit is 

echter een wettelijke verplichting die aan  de private partijen wordt opgelegd en geen 

onderdeel van PPS afspraken.  

 

Institutionele context  

In 2009 hebben een aantal initiatieven voor het bergen van baggerspecie geleid tot onrust 

onder burgers (omwonden) en  decentrale overheden (Rijksoverheid et al., 2010). Er waren 

bij burgers vooral twijfels over de mogelijk negatieve gevolgen voor natuur en milieu bij het 

bergen van baggerspecie. Daarnaast was het proces – met name de inspraakmogelijkheden- 

onduidelijk. De maatschappelijke onrust was de directe aanleiding voor de toenmalige 

minister van VROM om een commissie in te stellen met als taak te onderzoeken hoe er 

zorgvuldig om kan worden gegaan met de herinrichting van plassen. Dit heeft geresulteerd 

in een handreiking die als leidraad fungeert bij de herinrichting van diepe plassen. Op basis 

van de leidraad moet bijvoorbeeld een inrichtingsplan en beheerplan worden vastgesteld 

dat aan bepaalde criteria moet voldoen. Voor de herinrichting van diepe plassen wordt er 

binnen de wet- en regelgeving onderscheidt gemaakt tussen het storten en het  nuttig 

toepassen van baggerspecie (Rijksoverheid et al., 2010).  Voor het storten van verontreinigde 

baggerspecie is de Wet milieubeheer en de Waterwet van toepassing. In het kader van een  

PPS zal er sprake moeten zijn van ‘nuttig toepassen’, omdat er immers ook maatschappelijke 

doelen moeten worden gerealiseerd. Bij deze nuttige toepassing is het Besluit 

bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stimuleert om baggerspecie 

duurzaam te hergebruiken. Voor nuttige toepassing moet de baggerspecie aan bepaalde 

normen voldoen, de baggerspecie mag niet verontreinigd zijn. Op basis van het Besluit 

bodemkwaliteit wordt meer ruimte en verantwoordelijkheid aan het bevoegd gezag 

toegekend (Rijksoverheid et al., 2010). Dit betekend dat bij een PPS de houding van de 

bestuursorganen ten opzichte van de PPS erg belangrijk zullen zijn. Bij de herinrichting van 

een diepe plas zullen ook de functie van de plas veranderen. De gemeente zal daarom ook 

betrokken zijn om de herinrichting aan het bestemmingsplan te toetsen. Een projectbesluit 

(ontheffing), of aanpassing van het bestemmingsplan kan noodzakelijk zijn. 
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Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat tal van institutionele aspecten het succes van een 

PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen beïnvloeden. De 

veronderstelling dat het succes van PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen deels, of misschien wel voor het grootste deel, institutioneel is bepaald is tot 

dusver kracht bijgezet. Dit is gedaan door middel van een brede verkenning op basis van 

een literatuurstudie. In het vervolg van het onderzoek zullen diepgaande inzichten worden 

verkregen door de veronderstelling te toetsen in de praktijk. In dit hoofdstuk zal stapsgewijs 

worden beschreven op welke manier er vanuit de theorie een praktijkanalyse is opgezet.  

6.1 NAAR EEN BEOORDELINGSKADER 

Het doel van de praktijkanalyse is om de invloed van de institutionele context op het succes 

van PPS projecten bij het beheer en de inrichting van de regionale watersystemen in de 

praktijk te analyseren. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een beoordelingskader dat 

leidend zal zijn bij het empirisch onderzoek. Het beoordelingskader bevat verschillende 

aspecten die toebehoren aan de institutionele context. Van deze aspecten wordt 

verondersteld dat ze het succes van een PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen beïnvloeden. De respondenten bij de case-study zal worden gevraagd per 

aspect te boordelen wat de invloed van het aspect is op het succes van de PPS.  

 

Het theoretische kader en conceptueel model vormen de basis voor het identificeren van de 

verschillende aspecten die samen het beoordelingskader vormen. Het historical 

insitutionalism heeft vooral betrekking op organisaties en in het bijzonder die van de staat. 

Een belangrijk punt dat het historical institutionalism verder benadrukt is 

padafhankelijkheid. Dit is vertaald in het concrete aspect: manier waarop de PPS past binnen de 

organisatie van de betrokken partijen (waterschap, gemeente, private partij etc.). Het sociological 

institutionalism richt zich voornamelijk op culturen en gaat ervan dat een bepaalde 

institutionele setting voornamelijk cultureel is bepaald. Dit is vertaald in het aspect: mate 

waarin moraal/ethiek van private en publieke partijen op elkaar aan sluiten. Op deze manier zijn 

alle aspecten functioneel te verdelen binnen de neo- institutionele stromingen. De aspecten 

zijn in lijn met de neo- institutionele theorieën onderverdeeld in de categorieën: wetgeving 

en beleid, politiek- bestuurlijk en organisatorisch, economische aspecten en sociologische 

aspecten. Er zijn echter ook aspecten geïdentificeerd die niet expliciet binnen de neo- 

institutionele theorieën worden genoemd, maar er wel toe worden gerekend. Uit de 

inventarisatie van de verschillende PPS concepten blijkt bijvoorbeeld dat planologische 

procedures en de houding van het bestuur van invloed kunnen zijn op het succes van een 

PPS. Planologische procedures zijn formele regels en horen net als het bestuur tot de 

6 Van theorie naar 

empirie  
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organisatie van de staat. Het doorlopen van planologische procedures en de houding van 

het bestuur zijn dan ook aspecten die tot de institutionele context worden gerekend. In 

figuur zijn de aspecten te zien die zijn geïdentificeerd in relatie tot de belangrijkste neo- 

institutionele stromingen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 

De verschillende 

aspecten van het 

beoordelingskader in 

relatie tot de institutionele 

theorieën.  
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Onderstaand is het complete beoordelingskader te zien dat door de respondenten bij de 

verschillende casussen is ingevuld.5 

 

 
 

De respondenten zijn gevraagd per aspect te beoordelen wat de invloed van het aspect is op 

het succes van de PPS. Dit is gedaan aan de hand van een 5- punten schaal. Van 1 (zeer 

negatieve invloed) tot 5 (zeer positieve) invloed. Het is mogelijk dat een bepaald aspect wel 

een uitgesproken negatieve of positieve invloed heeft op het succes van de PPS, maar dat de 

mate van de invloed beperkt is. Het is niet waarschijnlijk dat alle aspecten in de praktijk 

even zwaar zullen wegen. Er zal daarom niet alleen worden getoetst of de aspecten van 

positieve of negatieve invloed waren op de casus, maar ook in welke mate ze van invloed 

waren. Dit is tevens gedaan op basis van een 5-punten schaal. Van 1 (zeer weinig invloed) 

tot 5 (zeer grote invloed).  

                                                             

5 De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat in de eerst rij van het beoordelingskader staat: 

“aspecten die de haalbaarheid van PPS beïnvloeden” dit terwijl er in het onderzoek niet van 

haalbaarheid, maar van het succes van een PPS wordt gesproken. In een later stadium (na het empirische 

onderzoek) is de term haalbaarheid vervangen door succes. Dit heeft geen gevolgen voor de 

onderzochte afhankelijke variabele, omdat dezelfde criteria aan haalbaarheid werden toegekend als aan 

succes. De term succes bleek echter beter de lading te dekken en meer gangbaar.  
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Aan de hand van de twee scores (soort invloed en mate van invloed) kan per aspect het 

totale effect op het succes van de casus worden bepaald. Op deze manier worden de 

resultaten van de interviews gekwantificeerd, waardoor ze objectief met elkaar te 

vergelijken zijn. Het volgende uitgangspunt wordt gehanteerd voor het bepalen van het 

totale effect per aspect: 

 

Soort invloed van het aspect ∙ mate van invloed van het aspect = totale effect van het aspect op 

het succes van de PPS 

 

Om te kunnen rekenen met de scores is de vijfpunten schaal voor de ‘soort invloed’ 

geconverteerd naar scores van -2, -1, 0, 1, 2. Deze score wordt vermenigvuldigd met de score 

voor de ‘mate van invloed’ (1, 2, 3, 4, 5). In tabel 4 zijn bij wijze van voorbeeld de eerste 5 

aspecten van het beoordelingskader ingevuld door een fictieve score toe te kennen. In tabel 

5 is te zien hoe deze score is omgerekend naar het totale effect per aspect op het succes van 

de PPS.  

 

 
 

 

Soort invloed          x 

 

negatief 1-2-3-4-5 positief 

Mate van  invloed                 = 

 

klein 1-2-3-4-5 groot  

Totaal effect op succes PPS 

 

Negatief  -10 … 10 positief  

1   (-2) 4 -8  

3   (0) 3 0 

4   (1) 4 4 

5   (2) 3 6 

2   (-1) 5 -5 

 

 

Met behulp van deze methode zijn er 17 mogelijke totaalscores te behalen per aspect.  

De volgende totaalscores (totale effect) voor het betreffende aspect kunnen worden behaald 

(tabel 6). 

 

  Te  behalen totaalscores  (-10 meest negatief mogelijke invloed aspect tot 10 meest 

positief mogelijke invloed aspect)  

-10 -8 -6 -5  -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 8 10 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4  

Voorbeeld beoordeelde 

aspecten 

Tabel 5  

Voorbeeld berekening  

totaal effect  aan de hand 

van beoordeelde aspecten 

in tabel 4.  

 

Tabel 6  

Te behalen totaalscores  
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Beperkingen van het beoordelingskader  

In het conceptueel model is reeds aangegeven dat naast de institutionele context ook 

endogene en exogene factoren van invloed zijn op het succes van een PPS. Hoewel het 

onderzoek zich hier niet expliciet op richt wordt er wel aandacht aan besteed. Met name de 

endogene factoren kunnen ook weer van invloed zijn op de beoordeling van de 

institutionele context. De locatie van de casus is bijvoorbeeld een casusspecifieke (endogene) 

factor. Wanneer de casus gelegen is in een stedelijk gebied met veel omwonenden is de kans 

op bezwaar en beroep groter. Het aspect doorlopen van planologische procedures kan dan als 

negatief worden beoordeeld, terwijl het misschien wel positiever was beoordeeld wanneer 

de casus in een afgelegen gebied was gelegen met weinig omwonenden. In dit voorbeeld is 

de locatie van de casus van grotere invloed op het succes dan de institutionele context an 

sich. Om ervoor te zorgen dat wel het te onderzoeken causale verband wordt onderzocht 

(die tussen de institutionele context en het succes) worden ook uitgebreid de achtergronden 

van de casussen bestudeerd. Ook wordt aan de respondenten gevraagd om extremen in de 

beoordeling toe te lichten. Op deze manier kunnen de scores beter in perspectief worden 

geplaatst doordat er bekend is in hoeverre endogene of exogene factoren de score hebben 

beïnvloed.  

 

Een ander punt van aandacht is dat de aspecten waaruit het beoordelingskader bestaat per 

definitie arbitrair zijn. Uiteraard is getracht op een zo goed en navolgbaar mogelijke wijze 

alle aspecten mee te nemen die behoren tot de institutionele context. De theorie is echter wel 

naar eigen inzicht geoperationaliseerd. Gezien er sowieso niet van dé neo- institutionele 

theorie kan worden gesproken kan er niet op zijn minst worden gesproken van dé manier 

om de theorie te operationaliseren.  
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6.2 CASE-STUDY  

Er zijn 3 casussen geselecteerd in dit onderzoek. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens 

de motivatie voor de keuze van de casussen en de gehanteerde methode bij de casussen 

beschreven. 

6.2.1  MOITIVATIE KEUZES CASUSSEN 

Bij de selectie van de casussen is er als voorwaarde gesteld dat de casussen moeten passen 

binnen de afbakening van het onderzoek en dat de casussen een zo goed mogelijke 

afspiegeling van de praktijk moeten zijn. De casussen moeten aan de volgende criteria 

voldoen om ervoor te zorgen dat ze passen binnen de afbakening van het onderzoek: 

 Er moet sprake zijn van een opgave voor het regionale waterbeheer, zoals beschreven in 

hoofdstuk 4. Deze opgave moet een belangrijke rol spelen binnen het project.  

 De opgave voor het regionale waterbeheer moet een ruimtelijke opgave zijn (zie tabel 1).  

 Bij het project is er sprake van een PPS volgens de definitie die in dit onderzoek wordt 

gehanteerd: Een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, gericht op de 

realisatie van onderling afhankelijke publieke en private doelen (waarbij de publieke doelen 

betrekking hebben op het beheer en inrichting van regionale watersystemen), op basis van een 

bindende verdeling van –tenminste- risico’s en verantwoordelijkheden. 

 

Om de casussen een zo goed mogelijke afspiegeling van de praktijk te laten zijn is er naar 

gestreefd om casussen te selecteren op basis van een aantal parameters.  

 Fase van het project: er zal naar worden gestreefd om casussen te selecteren die zich in 

een verschillende fase bevinden. Er zal tenminste een casus worden geselecteerd, 

waarbij het project zich meer in een initiatief fase begeeft. Ook zal er tenminste een casus 

worden geselecteerd waarbij het project in een uitvoeringsfase is, of al is gerealiseerd.  

 Doelen voor het waterbeheer: uit hoofdstuk 4 blijkt dat er veel verschillende doelen zijn 

bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. De doelen zijn verdeeld in 

de categorieën: waterkwaliteit, waterveiligheid, voldoende water en 

natuur/recreatie/beleving. Er wordt daarom gezocht naar casussen waarbij de 

gerealiseerde doelen voor het waterbeheer zo veel mogelijk betrekking hebben op de 

verschillende categorieën.  

 Private doelen: in hoofdstuk 5 zijn verschillende PPS concepten beschreven, hierbij zijn 

verschillende private doelen genoemd die binnen een PPS kunnen worden gerealiseerd. 

Er wordt naar gestreefd dat er bij de casussen zoveel mogelijk spreiding is in private 

doelen die worden gerealiseerd. Er worden dus geen 3 casussen geselecteerd, waarbij 

rode ontwikkelingen plaatsvinden.  

 Geografische spreiding: Er wordt gestreefd naar een evenwichtige geografische 

spreiding van de casussen, dus niet allemaal in dezelfde regio.  
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6.2.2 DE GESELECTEERDE CASUSSEN 

Het onderzoek richtte zich in eerste instantie op het zuiden van Nederland. Bij het selecteren 

van de casussen is deze afbakening echter losgelaten. Bepaalde PPS projecten, zoals de 

combinatie van woningbouw en waterberging blijken bijvoorbeeld voornamelijk in het 

westen van het land plaats te vinden. Een focus alleen op het zuiden van Nederland zou er 

daarom niet toe leiden dat de casussen een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de 

praktijk. Met de criteria en parameters als leidraad is er daarom gezocht naar een goede 

spreiding van casussen binnen heel Nederland i.p.v. alleen het zuiden van Nederland. In de 

zoektocht naar potentiële casussen zijn er een aantal afgevallen, omdat ze nog niet concreet 

genoeg waren (zoals REP Buren), er onvoldoende sprake van PPS bleek te zijn, of partijen 

niet bereid waren om mee te werken. Er zijn uiteindelijk drie casussen gevonden die 

voldoen aan de criteria en aansluiten bij de parameters. In tabel 4 worden de geselecteerde 

casussen kort toegelicht en op afbeelding 5 is de locatie van de casussen te zien. In 

hoofdstuk 7 is de praktijkanalyse van de casussen te zien.  

 

Naam Soort project 

(gezamenlijk doel)  

Publieke opgaven 

beheer en inrichting 

regionale 

watersystemen  

Private belangen 

(verdienmogelijkheden) 

1)  Het nieuwe water  Gebiedsontwikkeling 

waar woningbouw met 

waterberging wordt 

gecombineerd  

Waterveiligheid 

(piekwaterberging)  

Opleveren van bouwrijpe 

grond voor woningbouw  

2) Dynamisch beekdal Duurzame 

(her)inrichting van het 

beekdal van de Aa.  

Beekherstel, 

waterberging  

Landgoed 

ontwikkelingen  

3) Veenoordkolk en 

Teugse kolk  

Gebiedsontwikkeling, 

herinrichting van 

voormalige zandwin 

plassen.  

Natuur en landschap 

in het kader van 

Natura-2000 en KRW 

Bergen van 

baggerspecie  

 

 

Tabel 4  

De geselecteerde  

casussen. 

 

Afbeelding 5  

Locatie van de casussen 
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6.2.3 METHODLOGIE  

Voor de onderzochte casussen is er gebruik gemaakt van zowel literatuuronderzoek als 

semi- gestructureerde interviews.  

Literatuurstudie 

Met behulp van een literatuurstudie is inzicht verkregen in de achtergronden en huidige 

stand van zaken bij de casussen. Hiervoor zijn beleidsdocumenten en onderzoeken 

geraadpleegd welke van toepassing zijn op de plangebieden van de casussen. Daarnaast 

boden de websites van de betrokken organisaties de nodige achtergrondinformatie en 

nieuws met betrekking tot de voortgang van de projecten. Voor Het Nieuwe Water bieden 

vooral het bestemmingsplan (Gemeente Westland, 2008) en de Visie Greenport Westland 

2020 (Gemeente Westland, 2005) relevante informatie. Daarnaast bieden de sites 

http://www.onwbv.nl/ en http://www.hetnieuwewater.com/ en belangrijke bron van 

informatie voor het project. Via de website van onw bv is tevens een nieuwsbrief te 

raadplegen. Voor het Dynamisch beekdal bieden de milieueffectrapportage van het 

Dynamisch beekdal (Arcadis, 2009) en inrichtingsplannen voor twee deelgebieden 

(Waterschap Aa en Maas, 2007,2008) een belangrijke bron aan informatie. Voor de 

Veenoordkolk en Teugsekolk bieden het projectbesluit (Gemeente Deventer, 2011) en 

concept inrichtingsplan (Arcadis, 2011) achtergrond informatie. 

Interviews  

Om de invloed van de institutionele context op het succes van de casus in de praktijk te 

meten zijn er interviews gehouden met personen van de organisaties die betrokken zijn bij 

de PPS. Om ervoor te zorgen dat er geen gekleurd beeld ontstaat zijn er bij elke casus zowel 

interviews gehouden met de private als de publieke partijen. Dit biedt de mogelijkheid de 

beoordeling van publieke- en private partijen met elkaar te vergelijken. De interviews 

hebben plaatsgevonden met personen die vanuit hun organisatie direct bij de casus 

betrokken zijn. Voor de casus Het Nieuwe Water is met alle betrokken partijen binnen de 

PPS gesproken. Voor het Dynamisch beekdal is er met het waterschap gesproken als 

publieke partij en met een private initiatiefnemer. Voor de casus Veenoordkolk en 

Teugesekolk is er met de gemeente gesproken welke de enige betrokken publieke partij 

binnen de PPS is. Veelal hadden de geïnterviewde personen de functie van 

beleidsmedewerker, of projectleider. In totaal zijn er 9 interviews gehouden. De personen 

waar interviews mee zijn gehouden zijn opgenomen in de referentielijst. De interviews 

hebben plaatsgevonden in de periode van 25-05-2011 tot 07-07-2011. De interviews namen 

gemiddeld circa 60 minuten in beslag.  

 

De opbouw van de interviews is als volgt: 

 Algemeen: de geïnterviewden wordt gevraagd naar de achtergronden van het project, 

manier waarop hun organisatie betrokken is bij het project etc. Voor zover dit nog niet 

bekend is uit de literatuurstudie en eventuele eerdere interviews met andere personen.  
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 PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Om verwarring over 

begrippen en definities te voorkomen wordt de definitie van PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen voorgelegd. Er is gevraagd of de geïnterviewden 

vinden dat de definitie van sprake is op de casus. Tevens is commentaar op de definitie 

gebruikt om deze aan te scherpen. Daarnaast is er uitgelegd wat er in dit onderzoek met 

meerwaarde van een PPS wordt bedoeld en is gevraagd in hoeverre de PPS binnen de 

betreffende casus meerwaarde heeft opgeleverd. In de literatuurstudie zijn ook een 

aantal spanningsvelden van een PPS geduid. Er is daarom gevraagd in hoeverre de PPS 

van invloed was op borging van het publieke belang en de participatie van actoren.  

 Institutionele context 

De geïnterviewden zijn gevraagd om het beoordelingskader in te vullen en om (ten 

minste) de extremen toe te lichten. Omdat waarschijnlijk ook andere (mogelijk niet 

institutionele) aspecten een rol spelen is er ook ruimte geboden om deze aspecten naar 

voren te laten komen.  

 

De complete vragenlijst is opgenomen in bijlage 3. De door de respondenten ingevulde 

beoordelingskaders zijn opgenomen in bijlage 4. Na analyse van de onderzoeksresultaten is 

gebleken dat er op een aantal punten te weinig data was verzameld. Dit heeft er toe geleid 

dat er in een later stadium aanvullende interviewvragen via de e-mail zijn gesteld. De 

aanvullende interviewvragen zijn in bijlage 5 te zien.  
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7.1 CASUS 1: ‘HET NIEUWE WATER’ 

Het Nieuwe Water is een project waarbij een woningbouwopgave wordt gecombineerd met 

een (piek)waterberging en de aanleg van een ecologische verbinding. Het project wordt 

gerealiseerd door een ontwikkelingsmaatschappij welke een samenwerking is van publieke 

en private partijen. Voor de praktijkanalyse zijn er interviews gehouden met alle betrokken 

partijen binnen de PPS: Dhr. De Bruijne (Provincie Zuid- Holland), Dhr. Fidom (gemeente 

Westland/ ONW), Mvr. Giesen (ONW/ BNG gebiedsontwikkeling) en Dhr. Nederpel 

(Hoogheemraadschap van Delfland). Zie bijlage 1 voor de interviewlijst.  

7.1.1 ACHTERGONDEN  

Het plangebied van Het Nieuwe Water is gelegen in de boezempolder De Poelpolder  

(-1,8 NAP) tussen de kernen van Naaldwijk en ’s-Gravezande. Het plangebied voor Het 

Nieuwe Water heeft een grootte van ca. 67 hectare. Op afbeelding 6 is de plankaart voor Het 

Nieuwe Water te zien. Het Nieuwe Water staat als plan niet op zichzelf, maar maakt 

onderdeel uit van een ingrijpende transformatie van het Westland. Reeds in 1999 is in 

samenwerking tussen de decentrale overheden en het bedrijfsleven een Integraal 

Ontwikkelingsplan Westland 2010 [IOPW] opgesteld. Binnen dit plan werd de toekomstige 

ruimtelijke indeling van het gebied vastgelegd (Gemeente Westland, 2008). De aanleiding 

van het IOPW was meerledig. Het Westland is de motor van de Nederlandse 

glastuinbouwsector, de economie was echter wel sterk eenzijdig afhankelijk van deze 

glastuinbouw. De glastuinbouw was voor een deel te kleinschalig en versnipperd, waardoor 

het in de toekomst niet economisch rendabel zou zijn. Tevens kende het gebied hierdoor een 

lage ruimtelijke kwaliteit en groenstructuren ontbraken. In het IOPW zijn daarom de 

volgende doelstelling geformuleerd:  

 Het realiseren van een duurzame glastuinbouwsector; 

 het verbreden van de Westlandse economie; 

  het verbeteren van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit. 

In het IOPW is de locatie voor Het Nieuwe Water als een van de concrete projecten 

benoemd om uitvoering te geven aan deze doelen. In 2002 hebben de verschillende 

overheden een contract vastgesteld met betrekking tot uitvoering van de projecten. Er is 

bewust voor gekozen om de projecten te realiseren in samenwerking met een private partij. 

Hiervoor is een offertetraject gestart, er zijn onderhandelingen geweest met diverse private 

partijen. BNG gebiedsontwikkeling kwam hierbij als winnende partij uit de bus (Fidom en 

Giesen, 2011). Samen met de publieke partijen vormde BNG gebiedsontwikkeling de 

ontwikkelingsmaatschappij ONW. ONW realiseert in totaal vier woningbouw projecten 

tussen ‘s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster. 

7 Praktijkanalyse  

HOOFDSTUK 
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In de beginfase van het IOPW was het plan Het Nieuwe Water primair gericht op 

woningbouw. De opgaven voor waterberging kwam in 1998 voor het eerst nadrukkelijk en 

letterlijk in beeld. Door een natte periode kampte De Poelpolder met wateroverlast, dit 

herhaalde zich in 2001. Deze gebeurtenissen hebben er aan bijgedragen dat de 

waterbergingsopgave nadrukkelijk in beeld is gekomen en het hoogheemraadschap nauwer 

bij de planvorming betrokken is geraakt (De Bruijne en Nederpel, persoonlijke 

communicatie, mei 2011). De plannen hadden hierbij de wind vol in de zeilen van het 

vigerende rijksbeleid. De strategie van water als ordenend principe raakte in deze jaren 

steeds meer in zwang. De plannen voor de herstructurering van het Westland zijn in 2005 

door de gemeente Westland vertaald in de visie Greenport 2020. In deze visie is sterker de 

nadruk komen te liggen op het combineren van functies. De opgave voor waterberging is 

binnen deze visie ook expliciet genoemd. Het plangebied van Het Nieuwe Water is in de 

Visie Greenport 2020 aangewezen als zoekgebied voor zowel woningbouw als waterberging 

(Gemeente Westland, 2005). Opvallend is dat niet het hoogheemraadschap, maar de private 

partij (BNG gebiedsontwikkeling) met het idee is gekomen om waterberging te combineren 

met wonen door een deel van het plangebied te ontpolderen. In totaal wordt 23 hectare 

binnen het plangebied ontpolderd en aan de boezem toegevoegd. De boezem kan een 

peilverhoging van 35cm aan waardoor de benodigde capaciteit voor waterberging wordt 

gerealiseerd. Dit innovatieve idee van BNG gebiedsontwikkeling werd van harte gesteund 

door het hoogheemraadschap (Nederpel, persoonlijke communicatie, mei 2011). Bij Het 

Nieuwe Water worden in totaal circa 1200 woningen gerealiseerd in de periode van 2010-

2019, waaronder drijvende woningen en terpwoningen.  

 

Afbeelding 6  

Het Nieuwe Water, de rode 

lijnen geven een indicatie 

van het plangebied.  

(Google Aerodate 

International Surveys, 

2011).  
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7.1.2 PPS EN MEERWAARDE  

Soort PPS 

Voor Het nieuwe water is er is een sprake van een PPS in de vorm van een partnership, 

waarvoor een aparte juridische entiteit is opgericht. Deze bestaat uit de opgerichte 

Ontwikkelingsmaatschappij het Nieuwe Westland [ONW]. Het Nieuwe Water is een van de 

vier projecten die de ontwikkelingsmaatschappij uitvoert. De ontwikkelingsmaatschappij is 

gebaseerd op een gelijkwaardige verdeling tussen verantwoordelijkheden en risico’s van de 

betrokken private en publieke partijen. Voor de ontwikkelingsmaatschappij is er vanwege 

fiscale redenen gekozen voor een zogenaamde b.v./c.v. constructie. Deze constructie bestaat 

uit een besloten vennootschap (b.v.) die verantwoordelijk is voor de feitelijke uitvoering en 

een commanditaire vennootschap (c.v) die het geld beheert (De Bruijne en Fidom, 

persoonlijke communicatie, mei-juni 2011). De ONW b.v. wordt voor 50% 

vertegenwoordigd door publieke partijen (80% gemeente Westland, 12% Provincie en 8% 

Hoogheemraadschap van Delfland). De overige 50% wordt vertegenwoordigd door de 

private partij BNG gebiedsontwikkeling. Zowel de publieke als private partijen hebben 

risicodragend geld geïnvesteerd, ondergebracht in ONW c.v. Met dit eigen vermogen is 

vreemd vermogen aangetrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Reeds is er een 

startkapitaal gegenereerd van  ca. €60 miljoen in totaal zal er naar verwachting ca. €90 

miljoen aan startkapitaal worden gegenereerd. Er is een streefrendement afgesproken van 

15% per jaar op dit vermogen. Terugkijkend naar de definitie van PPS, zoals geformuleerd 

in dit onderzoek is er bij Het Nieuwe Water duidelijk sprake van een bindende verdeling 

van verantwoordelijkheden en risico’s en worden er onderling afhankelijke doelen 

gerealiseerd. Ook de geïnterviewden bij deze casus vinden dat het project voldoet aan de in 

dit onderzoek gehanteerde definitie. Het behoeft geen verder uitleg dat de opgave voor het 

beheer en de inrichting van de regionale waterberging een belangrijke rol binnen het project 

hebben. Wel benadrukt Fidom (persoonlijke communicatie, mei 2011) dat hij het project toch 

primair ziet als de realisatie van een woningbouwopgave, waar in een later stadium een 

waterbergingsopgave is meegenomen. 

 

Afbeelding 7  

Plankaart ‘Het nieuwe 

water’.  

www.hetnieuwewater.com 

(mei 2011)  
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Meerwaarde van de PPS 

Alle geïnterviewden zijn het er over eens dat de PPS meerwaarde heeft opgeleverd.  

Nederpel is (persoonlijke communicatie, mei 2011) van mening dat de waterberging binnen 

Het Nieuwe Water tegen de laagst maatschappelijk verantwoorde kosten is aangelegd. Als 

onderdeel van het nieuwe water was er een grotere flexibiliteit om de waterberging op de 

beste locatie in te plannen. Als onderdeel binnen een gehele gebiedsontwikkeling was het 

realiseren van een waterberging volgens Nederpel (persoonlijke communicatie, mei en 

december 2011) dan ook doelmatiger. Hierbij geeft hij wel aan dat dit achteraf lastig is om te 

beoordelen. Het is immers achteraf niet exact bekend hoe doelmatig en tegen welke 

maatschappelijke kosten de waterberging gerealiseerd zou zijn wanneer het geen onderdeel 

uit zou maken van Het Nieuwe Water. Het participeren in een PPS was voor het 

hoogheemraadschap nieuw en zorgde volgens Nederpel (persoonlijke communictaie, mei 

2011) voor een frisse wind. Het hoogheemraadschap was sterk aan de voorkant betrokken 

en werd gedwongen om mee te denken. Het project vervult volgens hem daarnaast ook een 

pr- functie voor het hoogheemraadschap en draagt bij aan kennisontwikkeling. Een 

dergelijke grootschalige woningbouw project dat met waterberging wordt gecombineerd is 

een van de eerste in zijn soort. Internationaal is er tevens belangstellingen voor het project, 

de dijkgraaf (voorzitter van het hoogheemraadschap) heeft onlangs nog een delegatie uit 

Hongkong te woord gestaan over Het Nieuwe Water (Nederpel, persoonlijke communicatie, 

mei 2011). De Bruijne en Fidom (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) noemen de 

innovatiekracht van de private partij als voordeel van de PPS. De private partij heeft het 

idee bedacht van ontpoldering en de functiecombinatie van wonen en waterberging wat 

door alle partijen als een belangrijke meerwaarde wordt gezien. Door de functiecombinatie 

kan er evenveel worden gebouwd tegen lagere dichtheden. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit 

ten goede (Fidom, persoonlijke communicatie, juni 2011). Of de functiecombinatie 

wonen/water leidt tot hogere grondprijzen is volgens Giesen (persoonlijke communicatie, 

juni 2011) nog ongewis. Aan wonen op/aan het water kleven zowel voor- als nadelen. 

Giesen verwacht dat de effecten op de grondprijzen in totaal neutraal zullen zijn.  

7.1.3 INSTITUTIONELE CONTEXT  

Het beoordelingskader van het Nieuwe Water is ondanks herhaalde verzoeken niet door 

Giesen ingevuld, vanwege een te drukke agenda.  

 

Wetgeving en beleid 

De Europese aanbestedingsregels worden overwegend negatief beoordeeld, terwijl de 

invloed groot kan zijn. Opvallend is dat naast de Europese aanbestedingsregels ook de 

eigen aanbestedingsregels van de betrokken overheden een vrij grote en negatieve invloed 

kunnen hebben. Zowel Nederpel en Fidom beoordelen deze aspecten als van negatieve 

invloed (-4). De eigen aanbestedingsregels beperken volgens hen de beleidsruimte en 

zorgen voor stroperige procedures. De verschillende overheden hanteren 

aanbestedingsregels die ook niet altijd op elkaar aansluiten (Nederpel en Fidom, 

persoonlijke communicatie, mei-juni 2011). Het succesvol doorlopen van planologische 

procedures is van groot belang en heeft het succes neutraal tot positief beïnvloed. Om het 
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project doorgang te kunnen laten vinden wordt de legger6 van het hoogheemraadschap 

aangepast. Omdat de belangen van het hoogheemraadschap voldoende zijn geborgd heeft 

de PPS een positieve invloed hierop. Nederpel (persoonlijke communicatie, december 2011) 

geeft wel aan dat het hoogheemraadschap geen vat heeft op de ter visie legging en de 

mogelijke inspraak op het aanpassen van de legger. Het behalen van beleidsdoelen is tevens 

van groot belang en is zeer positief beoordeeld (8 tot 10).  

 

Politiek bestuurlijk en organisatorisch 

Nederpel en Fidom (persoonlijke communicatie, mei- juni 2011) geven aan dat de PPS vrij 

goed past binnen de organisatie van respectievelijk het hoogheemraadschap en de 

gemeente. Ook de houding van het bestuur wordt als vrij positief ervaren. Opvallend is dat 

de provincie hierop een uitzondering vormt. De Bruijne (persoonlijke communicatie, juni 

2011) geeft aan dat een PPS niet goed past binnen de organisatie van de provincie. Dit aspect 

scoort volgens hem dan ook negatief (-2). Daarnaast was de invloed van de houding van GS 

en de Provinciale Staten tevens negatief (-3). Binnen de provincie is er volgens hem 

momenteel een discussie gaande of actieve betrokkenheid van de provincie binnen een 

dergelijke PPS wel past bij kerntaken van de provincie. Hierover zegt hij  “Ik denk dat de 

provincie in de huidige situatie niet zou beslissen om onderdeel van een PPS uit te maken, zoals bij 

Het Nieuwe Water”. Fidom (persoonlijke communicatie, juni 2011) geeft aan dat het 

participeren in PPS projecten voor de afdeling planontwikkeling binnen de gemeente 

Westland veel meer ‘business as usual’ is. De opgerichte ontwikkelingsmaatschappij ONW 

zorgt volgens alle betrokkenen voor een grotere slagvaardigheid. Alle partijen hebben 

risicodragend geïnvesteerd en zijn er bij gebaat dat het project geen vertragingen oplevert. 

De verschillende partijen moeten zich aan de voorkant aan elkaar committeren en ieder 

brengt volgens Fidom en Giesen (persoonlijke communicatie, juni 2011) zijn eigen expertise 

optimaal in. Door de gekozen constructie van ONW moeten regelmatig 

voortgangsrapportages en een jaarverslag worden opgesteld. Voor het hoogheemraadschap 

is dit volgens Nederpel (persoonlijke communicatie, mei 2011) een nieuwe manier van 

werken, maar zorgt het wel voor de nodige scherpte. Zowel De Bruijne als Nederpel 

(persoonlijke communicatie , mei- juni 2011) geven aan dat participeren binnen ONW echter 

ook een spanningsveld oplevert, omdat de publieke partijen een dubbele pet ophebben. 

Wensen vanuit de Provincie of het hoogheemraadschap kunnen strijdig zijn met de 

belangen van ONW. De Bruijne (persoonlijke communicatie , juni 2011) geeft als voorbeeld 

dat er door de publieke partijen nieuw beleid werd geformuleerd omtrent duurzaamheid 

(groene energie, energiezuinig bouwen). Binnen ONW (waarin ook dezelfde publieke 

partijen participeren dit beleid hadden opgesteld) waren hier echter nooit afspraken over 

gemaakt, omdat het beleid eerder nog niet bestond. ONW, als partij met een winstoogmerk 

was daarom slechts in beperkte mate bereid om de noodzakelijke investeringen te doen in 

het kader van dit nieuwe beleid.  

 

Economische aspecten 

Het verkrijgen van een sluitende exploitatie en een goede verdeling van de financiële 

risico’s waren van vrij grote invloed op het succes. De aspecten worden vrij positief 

beoordeeld. Fidom (persoonlijke communicatie, juni 2011) benadrukt echter dat het 

                                                             

6 Een bij besluit van de waterbeheerder vastgesteld register van waterstaatswerken (bijvoorbeeld 

boezemwateren) met daarin per waterstaatswerk de vereiste afmetingen, de onderhoudsplichtigen en 

onderhoudsverplichtingen (http://www.encyclo.nl/begrip/LEGGER).  
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verkrijgen van een sluitende exploitatie niet zozeer te wijten is aan de PPS, maar aan de 

hoge grondprijzen in het gebied. Opvallend is echter dat De Bruijne de winst van de private 

partij als negatief beoordeeld (-4). De verdeling van de financiële risico’s beïnvloedt het 

succes van de PPS bij Het Nieuwe Water positief (0-10).  

 

Sociologische aspecten  

Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat zowel het onderling vertrouwen tussen 

publieke en publieke en private partijen van vrij groot belang is voor het succes van de PPS. 

Zowel het onderlinge vertrouwen tussen de publieke partijen als het vertrouwen tussen de 

private en de publieke partijen zijn van zeer positieve invloed (8 -10) op het succes van de 

PPS. Hoewel volgens Nederpel (persoonlijke communicatie, december 2011) het principe 

geldt van ‘scheid de inhoud van de relatie’ is het in de praktijk toch lastig om (persoonlijke) 

vooroordelen aan de kant te zetten. De goede persoonlijke klik wordt als belangrijk gezien, 

omdat je elkaar dan toch sneller vindt. Nederpel (persoonlijke communicatie, december 

2011) merkt hier wel bij op dat dit (vanaf het begin) niet afdwingbaar is. 

 

Naast de persoonlijke ‘klik’ heeft ook de gekozen PPS constructie 

(ontwikkelingsmaatschappij) een positieve bijdrage geleverd aan het vertrouwen. De 

financiële polsstok is bekend en iedereen weet hoe de gebiedsontwikkeling is georganiseerd 

dit geeft een basis voor vertrouwen voor de lange termijn (NederLandBovenWater, 2009).  

Nederpel (persoonlijke communicatie, december 2011) geeft echter aan dat in de beginfase 

partijen toch vooral uit eigenbelang bleven werken. Om problemen op te lossen is men meer 

verplicht samen gaan werken, waarvoor vertrouwen noodzakelijk was. Ook de gekozen 

private partij draagt bij aan het goede vertrouwen tussen de publieke en private partijen. 

BNG gebiedsontwikkeling is formeel wel een echte private partij, maar wel een 100% 

dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er speciaal voor overheden en 

dit maakt het volgens De Bruijne en Fidom (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) toch 

anders dan wanneer de private partij een doorsnee projectontwikkelaar zou zijn. Nederpel 

(persoonlijke communicatie, december 2011) geeft aan dat de keuze voor BNG 

gebiedsontwikkeling er met name voor de gemeente aan bij heeft gedragen dat ze toch 

hebben ingestemd met een PPS constructie. Volgens NederLandBovenWater (2009) is de 

BNG bij casus Het Nieuwe Water een vertrouwd adres voor de publieke partijen, zeker in 

economisch zware tijden. Aan de andere kant merken zowel Nederpel als de Bruijne 

(persoonlijk communicatie, mei-juni 2011) op dat de verschillen in bedrijfscultuur tussen de 

private en publieke partijen het succes vrij negatief (-3 tot -4) hebben beïnvloed. Ze geven 

aan dat de ‘normale’ manier van werken van de publieke partijen toch af wijkt van die van 

ONW.  

7.1.4 CONCLUSIES  

PPS en meerwaarde  

De gekozen samenwerkingsvorm in de vorm van een ontwikkelingsmaatschappij laat een 

hoge mate van PPS zien. De betrokken private en publieke partijen delen in risico’s, 

verantwoordelijkheden en financiële winst. Deze manier van samenwerken levert zowel een 

aantal belangrijke voor- als nadelen op. De belangrijkste conclusies met betrekking tot de 

soort van PPS en de meerwaarde van de PPS worden onderstaand toegelicht.  
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 De verschillende partijen moeten zich met de oprichting van een 

ontwikkelingsmaatschappij aan de voorkant aan elkaar committeren en worden daarom 

gedwongen om met elkaars belangen rekening te houden.  

 Doordat alle partijen risicodragend participeren en er een streefrendement is 

afgesproken op het ingelegde vermogen hebben alle partijen belang bij een sluitende 

exploitatie. Hierdoor zullen de publieke partijen geneigd zijn om de benodigde 

procedures zo vlot mogelijk te laten verlopen om de kosten zo beperkt mogelijk te 

houden. Uit de casus blijkt dat dit echter kan wringen met de publieke rol van de 

overheden.  

 De PPS levert op een aantal punten een duidelijke meerwaarde op. De belangrijkste 

punten van meerwaarde die naar voren komen zijn de innovatiekracht van de private 

partij en de bereikte synergie. Deze twee punten hangen met elkaar samen. Het 

innovatieve idee om wonen en waterberging te combineren komt van de private partij. 

De synergie die worden bereikt hebben betrekking op deze functiecombinatie. Door de 

functiecombinatie van wonen en waterberging is er meer ruimte om de waterberging 

goed in te passen. Daarnaast biedt de functiecombinatie de mogelijkheid om dezelfde 

hoeveelheid rode ontwikkelingen te realiseren tegen lagere dichtheden, dit komt weer 

ten goede aan de ruimtelijke kwaliteit.  

 De PPS lijkt geen significante positieve of negatieve invloed te hebben gehad op de 

maatschappelijke betrokkenheid bij het project. De maatschappelijke betrokkenheid bij 

Het Nieuwe Water bestaat voornamelijk uit de formele mogelijkheden voor inspraak die 

wettelijk geregeld zijn. De belangstelling voor het project is in elk geval groot. Een van 

de gehouden informatieavonden trok maar liefst 400 belangstellenden 

(NederLandBovenWater, 2009). Gezien de grootte van het project zijn het aantal 

bezwaren en zienswijzen bij de vaststelling van het bestemmingsplan vrij gering 

NederLandBovenWater, 2009 en Fidom (persoonlijke communicatie, juni 2011). De grote 

belangstelling afgezet tegen het relatief lage aantal bezwaren impliceert dat er in elk 

geval geen grote maatschappelijke weerstand bestaat tegen het project.  

 

Invloed institutionele context op het succes  

Uit het onderzoek blijkt dat de institutionele context een overwegend positief effect heeft 

gehad op het succes van de PPS. De aspecten met een neutraal- positieve beoordeling zijn 

veruit in de meerderheid. Er heeft maar een beperkt aantal aspecten een negatief effect op 

het succes. Deze effecten zijn tevens relatief klein. Er geen categorie met aspecten te zien die 

er positief, of negatief uitspringt. Er zijn wel verschillende afzonderlijke aspecten te zien die 

een duidelijke negatieve, of positieve invloed hebben gehad volgens zowel De Bruijne, 

Fidom en Nederpel (persoonlijke communicatie, 2011). De belangrijkste positieve en 

negatieve aspecten zijn in tabel 7 weergegeven. Voor deze aspecten zijn er geen grote 

verschillen in beoordeling te zien van de verschillende respondenten. Er is daarom een 

gemiddelde genomen van de opgetelde scores die De Bruijne, Fidom en Nederpel 

afzonderlijk hebben toegekend.  
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Aspect Effect op het succes van de PPS  

Mate waarin het project aansluit bij beleidsdoelen 9 

Verkrijgen van een sluitende exploitatie  9 

Onderling vertrouwen tussen publieke partijen  8 

Vertrouwen tussen publieke en private partijen 7 

Houding algemeen en dagelijks bestuur 

waterschap 

5 

 

Eigen aanbestedingsregels overheden  -3 

Houding GS en Provinciale Staten  -3 

Verschillen tussen bedrijfsculturen publieke en 

private partijen 

-2 

 

Invloed andere factoren op het succes 

Er is gebleken dat er tenminste een tweetal factoren een belangrijke rol hebben gespeeld bij 

het succes van het project die niet (direct) te wijten zijn aan de institutionele context. Deze 

punten worden onderstaand beschreven.  

 De betrokkenheid van het hoogheemraadschap bij de PPS is niet enkel te wijten aan de 

institutionele context. De wateroverlast in 1998 en 2000 was een belangrijke reden 

waarom de waterbergingsopgave en de rol van het hoogheemraadschap nadrukkelijker 

in beeld is gekomen. Er kan worden gesteld dat deze perioden van wateroverlast als een 

zogenaamd ‘schock event’ hebben gefungeerd en een aanjager zijn geweest voor de 

deelname van het hoogheemraadschap aan de PPS. 

 Fidom (persoonlijke communicatie, juni 2011) benadrukt dat het verkrijgen van een 

sluitende exploitatie niet zozeer te wijten is aan het soort van PPS, of de organisatie van 

ONW. Hij geeft aan dat de grondprijzen binnen het plangebied misschien wel de 

belangrijkste factor zijn voor de haalbaarheid van het project. De grondprijzen zijn in het 

Westland hoog door de grote vraag naar en het kleine aanbod van bouwrijpe grond 

(Fidom en Giesen, persoonlijke communicatie, juni 2011). Bouwrijpe grond is het 

eindproduct van ONW en vormt de verdienmogelijkheid van het project. Het is daarom 

waarschijnlijk dat de haalbaarheid van deze casus inderdaad in grote mate afhankelijk is 

van de prijzen voor bouwrijpe grond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7  

Beoordeling Het Nieuwe 

Water. Aspecten met 

grootste positieve en 

negatieve effect. 

Gemiddelde van  

alle respondenten.  
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7.2 CASUS 2: DYNAMISCH BEEKDAL  

Het Dynamisch Beekdal is het gedeelte van de beek de Aa tussen Heeswijk- Dinther 

(Noord- Brabant) en de A2 rond ’s-Hertogenbosch. Het waterschap Aa en Maas werkt 

momenteel aan de herinrichting van het beekdal. Op een aantal locaties waar de 

herinrichting plaatsvindt, nemen private partijen het initiatief om een landgoed te 

ontwikkelen. Het waterschap werkt op deze locaties samen met deze private partijen om het 

beekdal opnieuw in te richten. Voor de praktijkanalyse zijn er interviews gehouden met 

Dhr. Pastor, Dhr. Lubbersen (Waterschap Aa en Maas) en met Dhr. Kloeze 

(Landgoedontwikkeling De Rietwiel). In bijlage 1 is de interviewlijst te vinden.  

7.2.1 ACHTERGRONDEN  

De Aa is een beek die ontspringt in Nederweert (Limburg) en bij ‘s- Hertogenbosch 

uitmondt in De Dommel en de Zuid- Willemsvaart. Het project Dynamisch Beekdal heeft 

betrekking op het gedeelte van de Aa tussen Heeswijk- Dinther en ‘s-Hertogenbosch. Op 

afbeelding 8 is het plangebied van het Dynamisch Beekdal weergegeven. Bij de stad ’s-

Hertogenbosch komen de beken Aa en Dommel samen en wordt het water afgevoerd naar 

de Maas. Tot begin 1900 was de Aa een kronkelende beek die regelmatig overstroomde. In 

de jaren 30 is de beek gekanaliseerd, zijn er kades gerealiseerd en sindsdien vindt er 

intensieve bemaling plaats. Sindsdien komen ongecontroleerde overstromingen niet meer 

voor. Toch is in recente jaren, zoals in 1993, 1995 en 1998, de situatie kritiek geweest. Door 

hoge waterstanden in de Maas stagneert de waterafvoer en ontstonden er bij ’s-

Hertogenbosch grote problemen (Arcadis, 2009 en Waterschap Aa en Maas, 2006). 

Waterschap Aa en Maas werkt daarom samen met de gemeenten Sint-Michielsgestel, 

Bernheze en de provincie Noord- Brabant om het beekdal opnieuw in te richten. In het 

reconstructieplan Maas en Meijerij (2005) staan de volgende opgaven voor het plangebied 

weergegeven: waterberging, beekherstel, ecologische verbinding en een impuls voor 

extensieve recreatie. Met het plan voor het Dynamisch beekdal wordt op een integrale wijze 

invulling gegeven aan deze doelen. De doelen worden bereikt door de beek weer zo 

natuurlijk mogelijk te laten functioneren. De Aa krijgt binnen een zone van 100 tot 150 meter 

de ruimte om haar eigen weg te zoeken (meanderen). Kades en stuwen worden voor een 

groot deel verwijderd, waardoor het waterpeil op een natuurlijke manier kan stijgen en 

dalen. Langs de meanderende Aa wordt tevens een 12 kilometer lange ecologische  

verbindingszones gerealiseerd, waardoor er in totaal ruim 100 ha. natte natuur wordt 

verwerkelijkt. In het plangebied kan na de herinrichting in totaal 3,2 miljoen m³ water 

worden geborgen. De piekafvoer van de Aa neemt hierdoor met ca. 17% af (Arcadis, 2009).  
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Het ruimtebeslag van het beekdal wordt door de herinrichting veel groter dan in de huidige 

situatie. Een groot deel van de gronden die noodzakelijk zijn voor de herinrichting zijn niet 

in eigendom van het waterschap. Het waterschap probeert deze gronden via de minnelijke 

weg (door middel van vrijwillige verkoop en of ruil) te verwerven (Lubbersen, persoonlijke 

communicatie, juni 2011). Er zijn echter binnen het plangebied ook een aantal private 

initiatieven voor landgoedontwikkelingen. In het Dynamisch Beekdal zijn er een drietal van 

deze private initiatieven7. Deze private initiatiefnemers mogen een nieuw landgoed 

aanleggen in het kader van de beleidsnotitie “Rood voor groen; nieuwe landgoederen in 

Brabant” (Provincie Noord- Brabant, 2004). Voor deze casus is onderzoek gedaan naar de 

landgoedontwikkeling De Rietwiel. Het plangebied van landgoed De Rietwiel grenst aan de 

Aa en valt deels binnen het plangebied van het Dynamisch Beekdal. De initiatiefnemer voor 

het landgoed speelde in 2004 na het bekend worden van de beleidsnotitie voor het eerst met 

de ideeën voor een landgoedontwikkeling (Kloeze, persoonlijke communicatie, juli 2011). 

Op basis van de oppervlakte van Landgoed De Rietwiel (15 hectare) mogen er 3 landhuizen 

worden gebouwd. In ruil hiervoor geldt de voorwaarde dat er 7,5 hectare nieuwe natuur 

moet worden gerealiseerd. Daarnaast moet minimaal 90% van het landgoed openbaar 

toegankelijk zijn door middel van paden en wegen (Kloeze, persoonlijke communicatie , juli 

                                                             

7 In samenspraak met Dhr. Pastor en Dhr.  Lubbersen van waterschap Aa en Maas is besloten om het 

case- study onderzoek te richten op één van de private initiatieven voor een landgoedontwikkelingen. 

De casus richt zich specifiek op landgoedontwikkeling De Rietwiel van de fam. Bertrums, omdat het 

onderzoek het onderhandelingsproces bij de andere landgoedontwikkelingen zou kunnen verstoren. 

Het interview heeft namens de private partij plaatsgevonden met Dhr. Kloeze die de 

landgoedontwikkeling als externe adviseur begeleidt in opdracht van fam. Bertrums.  

Afbeelding 8 

Plangebied van het 

Dynamisch Beekdal van de 

Aa (Arcadis, 2009).  
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2011). In dit beginstadium hebben er al gesprekken plaatsgevonden tussen de private 

initiatiefnemer en het waterschap. Er is daarbij afgesproken om de landgoedontwikkeling 

en de ontwikkelingen van het Dynamisch Beekdal op elkaar aan te laten sluiten (Kloeze en 

Pastor, persoonlijke communicatie, juni-juli 2011). Ter plaatse van landgoed De Rietwiel 

zullen de kades van de Aa verwijderd en worden en zal een nieuwe meander worden 

aangelegd. Normaal gesproken koopt het waterschap alle benodigde grond aan om een 

beekdal van 100-150 meter breed te kunnen ontwikkelen (Lubbersen, persoonlijke 

communicatie, juni 2011). Ter hoogte van landgoed de Rietwiel koopt het waterschap aan 

weerszijde van de beek slechts 30 meter grond aan. De beoogde totale breedte van het 

beekdal wordt toch ruimschoots gerealiseerd, doordat een deel van het nieuwe beekdal 

(waarschijnlijk een oeverzone, of andere natte natuur) wordt gerealiseerd op het landgoed 

De Rietwiel (Pastor en Lubbersen, persoonlijke communicatie, juni 2011). Op afbeelding 9 is 

het eindebeeld van het Dynamisch beekdal te zien.  

 

 

7.2.2 PPS EN MEERWAARDE 

Zowel voor het waterschap als voor de landgoedeigenaar levert de samenwerking 

voordelen op. Het waterschap hoeft door de samenwerking minder grond aan te kopen 

voor realisatie van het Dynamisch Beekdal. Door de natuur van het landgoed aan te laten 

sluiten op die van het Dynamisch beekdal wordt het dynamisch beekdal ter hoogte van het 

landgoed robuuster uitgevoerd (Pastor en Lubbersen, persoonlijke communicatie, juni 

2011). Het waterschap betaalt mee aan de natuur op het landgoed die aansluit op het 

Dynamisch Beekdal. Dit is het belangrijkste voordeel voor de landgoedeigenaar, want deze 

is verplicht de natuur te realiseren in het kader van de “rood voor groen” regeling (Kloeze, 

persoonlijke communicatie, juli 2011). Het waterschap legt tevens wandel- en fietspaden aan 

binnen het Dynamisch Beekdal. Het is de bedoeling om deze aan te laten sluiten op de 

wandel- en fietspaden die worden aangelegd bij het landgoed. Ook op het gebied van 

Afbeelding 9 

Eindbeeld Dynamisch 

beekdal. De rode lijnen 

geven een indicatie van de 

grenzen van landgoed De 

Rietwiel. (Eigen bewerking, 

Waterschap Aa en Maas, 

2006). 
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extensieve recreatie zorgt de samenwerking dus voor meerwaarde. Daarnaast geven 

Lubbersen en Pastor (persoonlijke communicatie, juni 2011) aan dat het zeer waarschijnlijk 

moeilijker was geweest om op vrijwillige basis grond te verwerven, als er geen mogelijkheid 

was om een landgoed te ontwikkelen. De samenwerking bespoedigt volgens hen dan ook de 

realisatie van het Dynamisch Beekdal. Kortom, er is duidelijk sprake van samenwerking en 

meerwaarde omdat de doelen van het waterschap en landgoed De Rietwiel elkaar 

versterken. Toch laat de casus in het licht van de gehanteerde definitie een beperkte vorm 

van PPS zien. De doelen van de landgoedeigenaar en het waterschap zijn onlosmakelijk met 

elkaar verbonden, maar het is de vraag in hoeverre ze echt onderling afhankelijk zijn. Het 

landgoed was er volgens Kloeze (persoonlijke communicatie, juli 2011) ook zonder het 

Dynamisch Beekdal wel gekomen. Andersom geldt dit ook; zonder het landgoed was het 

Dynamisch Beekdal er ook wel gekomen alleen (ter hoogte van het landgoed) zeer 

waarschijnlijk in een minder robuuste variant (Pastor, persoonlijke communicatie, juni 

2011). Daarnaast kan in twijfel worden getrokken of er bij de PPS sprake is van een 

bindende verdeling van –tenminste- risico’s en verantwoordelijkheden. Hoewel er is 

afgesproken om de ontwikkelingen van het Dynamisch Beekdal en De Rietwiel op elkaar 

aan te laten sluiten is dit niet formeel bevestigd door middel van een contract. Toen Kloeze 

betrokken raakte bij de casus verbaasde het hem dat er niet op zijn minst een 

intentieovereenkomst was opgesteld. Kloeze (persoonlijke communicatie, juli 2011) geeft 

aan dat een intentieovereenkomst meer duidelijkheid zou hebben geboden en vindt een 

dergelijke overeenkomst noodzakelijk voor een echte PPS.  

7.2.3 INSTITUTIONELE CONTEXT  

Wetgeving en beleid 

De mate waarin het project aansluit op het beleid is van grote positieve invloed op het 

succes (8). De publieke doelen voor natuurontwikkeling, een duurzamer watersysteem en 

extensieve recreatie sluiten perfect aan bij de landgoedontwikkeling. Hierbij moet wel 

worden gezegd dat de natuurontwikkeling en extensieve recreatie voor de private partij wel 

opgelegde doelen zijn vanuit de beleidsregeling “Rood voor groen; nieuwe landgoederen in 

Brabant”. Hoewel de provincie formeel geen deel uitmaakt van de PPS, is deze regeling wel 

de basis van de landgoedontwikkeling. Het staat volgens Kloeze (persoonlijke 

communicatie, juli 2011) dan ook buiten kijf dat de ontwikkeling aan de randvoorwoorden 

van deze regeling moet voldoen. Opvallend is dat alleen Lubbersen (persoonlijke 

communicatie, juni 2011) aangeeft dat het doorlopen van planologische procedures een 

negatieve invloed heeft op het succes (-4). Kloeze en Pastor (persoonlijke communicatie , 

juni-juli, 2011) geven aan dat de planologische procedures niet perse een negatieve invloed 

hebben, maar wel veel tijd vergen. De PPS vergt afstemming met de provincie, vanwege de 

beleidsregeling. Daarnaast moet de private partij afstemmen met het waterschap. 

Uiteindelijk moet de landgoedontwikkeling ook passen binnen het bestemmingsplan. Al 

met al is er sprake van een behoorlijke beleidsdrukte. Dit zal volgens Kloeze (persoonlijke 

communicatie, juli 2011) naar verwachting geen problemen opleveren, maar kost wel de 

nodige tijd. Momenteel wordt het bestemmingsplan geactualiseerd, waarna het landgoed 

kan worden gerealiseerd.  
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Politiek- bestuurlijk en organisatorisch aspecten 

Opvallend is dat geen van de aspecten een duidelijk negatieve invloed heeft gehad op het 

succes van de PPS. Alleen Pastor (persoonlijke communicatie, juni 2011) geeft aan dat de 

organisatie van de taken en verantwoordelijkheden binnen de PPS van negatieve invloed (-

2) is geweest. Het was binnen de PPS volgens hem lange tijd onduidelijk of het waterschap, 

of de private partij verantwoordelijk was voor de uitvoering van een bepaald onderdeel. Dit 

hangt volgens hem samen met het ontbreken van duidelijke bindende afspraken. Verder 

geeft hij aan dat in dit geval het waterschap soms (misschien te snel) geneigd is een bepaald 

onderdeel zelf uit te voeren (ten einde vertraging te voorkomen), terwijl het misschien 

eigenlijk de verantwoording van de private partij is. De houding van het bestuur van het 

waterschap is duidelijk van positieve invloed geweest op het succes van de PPS. Opvallend 

is dat de private partij deze zelfs nog positiever (10) heeft beoordeeld dan de publieke 

respondenten (3 en 4). Aan de andere kant geeft Pastor (persoonlijke communicatie, juni 

2011) wel aan dat er binnen het waterschap ook de nodige scepsis is ten opzichte van PPS. 

Het betreft hier niet zozeer de houding van het bestuur, maar vooral die van betrokken 

ambtenaren. Pastor (persoonlijke communicatie, juni 2011) geeft aan dat er vooral bij de 

ecologen de nodige scepsis bestaat over het aanleggen en onderhouden van natuur door 

private partijen.  

 

Economische aspecten 

Voor de private partij is een sluitende exploitatie van essentieel belang. Om in aanmerking 

te komen voor de “rood voor groen” regeling moet er sprake zijn van een sluitende 

exploitatie (Kloeze, persoonlijke communicatie, juli 2011). In het geval van De Rietwiel 

vormde het verkrijgen van een sluitende exploitatie volgens (Kloeze, persoonlijke 

communicatie, juli 2011) geen probleem, voornamelijk omdat de ontwikkelaar financieel 

niet afhankelijk is van de landgoedontwikkeling. Twee van de drie landhuizen worden ook 

voor eigen gebruik gerealiseerd. Hij merkt wel op dat veel andere landgoedontwikkelingen 

onder druk komen te staan. Als gevolg van de huidige crisis en ontwikkelingen in de 

huizenmarkt is het moeilijker geworden om een sluitende exploitatie te verkrijgen. Ook 

Lubbersen en Pastor (persoonlijke communicatie, juni 2011) beoordelen het verkrijgen van 

een sluitende exploitatie als zijnde van grote positieve invloed (8). Ze doelen hiermee vooral 

op de landgoedontwikkeling. De kostenbesparingen die de PPS oplevert voor het 

waterschap (minder grondaankoop) is gezien de totale kosten voor het Dynamisch Beekdal 

relatief klein. Economische motieven waren voor het waterschap niet van significant belang 

bij het aangaan van de PPS. Toch beoordelen ze de invloed van de PPS op de kosten voor 

het realiseren van publieke doelen erg positief (8).  

 

Sociologische aspecten 

Het onderling vertrouwen tussen private en publieke partijen en tussen de publieke partijen 

onderling is volgens Kloeze en Lubbersen (persoonlijke communicatie, juni-juli 2011) van 

positieve invloed. Kloeze (persoonlijke communicatie, juli 2011) geeft aan dat er een sprake 

is van een uitstekende relatie met de betrokkenen van het waterschap. Opvallend is dat 

Pastor het vertrouwen tussen publieke en private partijen als negatief heeft beoordeeld (-4). 

Pastor (persoonlijke communicatie, juni 2011) is van mening dat het waterschap soms 

(te)sceptisch staat tegenover private initiatieven en te sectoraal denkt. Vooral als het op 

natuurontwikkeling en het beheer en onderhoud van natuur aankomt, durft het waterschap 

dit volgens hem niet snel aan een private partij over te laten. Alle respondenten zijn het er 

wel over eens dat de contacten tussen de betrokken personen van de publieke en private 
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partij bij dit project goed zijn. Het persoonlijke vertrouwen is groot. Wel geeft Pastor 

(persoonlijke communicatie, juni 2011) aan dat goede persoonlijke relaties ook een valkuil 

kunnen zijn. Wanneer de partijen erg goed van vertrouwen zijn kan dit er toe leiden dat er 

niet, of onvoldoende harde afspraken worden gemaakt. Aan de andere kant geeft Pastor 

(persoonlijke communicatie, december 2011) aan dat de bereidheid om samen te investeren 

zwaarder weegt dan harde afspraken. De overige sociologische aspecten zijn niet van 

significant belang gebleken voor het succes van de PPS. 

7.2.4 CONCLUSIES  

PPS en Meerwaarde  

De PPS bij casus het Dynamische Beekdal heeft de meeste kenmerken van een contract 

arrangement. Wanneer de definitie van PPS strikt wordt gehanteerd kunnen sceptici er 

echter voor pleiten dat er helemaal geen sprak is van PPS. Er is immers geen duidelijke 

bindende overeenkomst. Ook mondelinge afspraken kunnen echter rechtsgeldig zijn, al laat 

de casus laat zien dat een PPS eigenlijk niet zonder tenminste een schriftelijke 

intentieovereenkomst kan. Daarnaast zijn de doelen van de publieke en private partij niet 

sterk onderling afhankelijk. Het beekherstel en de landgoedontwikkeling kunnen ook 

autonoom worden uitgevoerd, maar dan wel in een iets andere vorm. Een kenmerk van de 

PPS past echter ook bij een partnership arrangement en duid erop dat er dat er toch wel 

degelijk sprake is van een PPS. Er is namelijk sprake van coproductie. De ontwikkeling van 

natte natuur en routes voor extensieve recreatie worden namelijk in coproductie 

ontwikkeld. Het feit dat beide partijen in dit opzicht dezelfde doelstelling hebben zorgt ook 

voor de meerwaarde die wordt bereikt. Het waterschap hoeft minder grond aan te kopen en 

kan het beekherstel ter plaatse robuuster realiseren. De landgoedeigenaar heeft minder 

kosten voor natuurontwikkeling, omdat het waterschap mee betaalt. Er zijn dus duidelijke 

synergievoordelenvoor beide partijen. Al met al zijn er zowel geldige redenen om de casus 

wel als niet als een echte PPS te beschouwen. In ieder geval staat de bereikte meerwaarde 

vast.  

Invloed institutionele context op het succes  

Opvallend is dat ook bij het Dynamisch Beekdal de aspecten met een positieve invloed op 

het succes van de PPS duidelijk in de meerderheid zijn. Opvallend is dat het aspect ‘eigen 

aanbestedingsregels van de overheden en ‘organisatie van taken en verantwoordelijkheden’ 

de enige aspecten zijn die gemiddeld genomen als negatief zijn beoordeeld. Er zijn wel aan 

aantal aspecten als negatief beoordeeld door één respondent, zij het niet hoger dan een score 

van -4. Verder is het opmerkelijk dat de negatieve scores door een respondent juist weer 

positief worden beoordeeld door de anderen. Frappant genoeg zijn deze verschillen 

hoofdzakelijk niet te wijten aan publieke vs. private respondenten, maar is er sprake van een 

verschillende beoordeling door de twee respondenten van de publieke partij. Een duidelijke 

verklaring hiervoor kan op basis van de interviews echter niet worden gegeven. De aspecten 

met het belangrijkste positieve dan wel negatieve effect op het succes van de PPS zijn in 

tabel 8 weergegeven.  
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Aspect Effect op het succes van de PPS  

Mate waarin het project aansluit bij beleidsdoelen 8 

Invloed PPS op kosten publieke doelen  8 

Verkrijgen van een sluitende exploitatie  8 

Houding algemeen en dagelijks bestuur 

waterschap  

6  

Eigen aanbestedingsregels overheden  - 1  

Organisatie van taken en verantwoordelijkheden  - 1 

 

 

Invloed overige factoren op het succes  

Zoals al eerder aangestipt vormt de huizenmarkt een belangrijke factor van invloed voor de 

haalbaarheid van de PPS. De landgoedontwikkeling is gebaseerd op het principe van ‘rood 

voor groen’. Van de winst van de rode ontwikkelingen (landhuizen) moeten de groene 

ontwikkelingen (natuur) en recreatieve voorzieningen worden bekostigd. Nu vooral in dit 

hogere segment de huizenprijzen onder druk staan wordt het moeilijk om een sluitende 

exploitatie te verkrijgen. Door deze omstandigheden verwacht Kloeze (persoonlijke 

communicatie, juli 2011) dat veel landgoedontwikkeling spaak zullen lopen.  

7.3 CASUS 3: VEENOORDKOLK EN TEUGSE KOLK 

Deze casus is een gebiedsontwikkeling, waarbij de twee voormalige zandwinputten de 

Veenoordkolk en Teugse kolk worden herontwikkeld. De plassen kennen in de huidige 

situatie een lage landschappelijke en ecologische waarde welke wordt verhoogd door de 

herontwikkeling. De herontwikkeling wordt bekostigd door de opbrengst van het bergen 

van baggerspecie in de plassen. Voor de praktijkanalyse zijn er interviews gehouden met 

Dhr. Pohlmann (Arcadis) en Dhr. Otten (gemeente Deventer), zie bijlage 1.  

7.3.1 ACHTERGONDEN  

De Veenoordkolk en de Teugse kolk liggen in de uiterwaarden van de IJssel net ten 

zuidwesten van de stad Deventer. De Veenoordkolk en Teugse kolk hebben een 

gezamenlijke omvang van circa 25 hectare en zijn eigendom van de gemeente Deventer.  

Op afbeelding 8 is een luchtfoto te zien van de Veenoordkolk en Teugse kolk. De rode lijnen 

geven een indicatie van de grenzen van het plangebied. De plassen zijn ontstaan door 

grootschalige zandwinning in verband met de aanleg van de A1. In tegenstelling tot het 

huidige beleid zijn destijds aan de inrichting van de plassen en de landschappelijke 

inpassing na afloop van de zandwinning geen eisen gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de 

plassen een lage ecologische en landschappelijke waarden hebben. De Veenoordkolk en 

Teugse kolk maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied ‘Uiterwaarden IJssel’. Binnen 

het plangebied zelf komen echter geen kwalificerende soorten voor in het kader van Natura-

2000. Daarnaast behoren de kolken tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De 

natuurwaarden van de plassen zijn echter beperkt als gevolg van de steile oevers en 

waterbodems die voor zonlicht onbereikbaar zijn (Arcadis, 2011). 

 

Tabel 8 

Beoordeling Dynamisch 

Beekdal. Aspecten met 

grootste positieve en 

negatieve effect. 

Gemiddelde van  

alle respondenten 
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In de omgeving van het plangebied is Grondbank GMG (een bedrijf gericht op het 

hergebruiken van grond en aanverwante bouwstoffen) op zoek naar locaties om 

baggerspecie te bergen. Grondbank GMG heeft op zoek naar locaties samen met Arcadis het 

initiatief genomen om de Veenoordkolk en de Teugse Kolk te herontwikkelen. Het plan is 

om hiervoor grond, klei of baggerspecie dat vrijkomt bij nabijgelegen Ruimte voor de Rivier 

projecten te gebruiken voor de herinrichting van de plassen. Het streefbeeld hierbij is dat de 

Veenoordkolk en Teugse kolk na de herinrichting een landschappelijk aantrekkelijk gebied 

vormen rijk aan natuurwaarden. De maatregelen dragen bij aan de doelen van 

Kaderrichtlijn Water en Natura- 2000. Op afbeelding 9 is een impressie van het streefbeeld te 

zien.  

 

 
 

Afbeelding 8  

Veenoordkolk en Teugse 

kolk. (Google Aerodate 

International Surveys, 

2011), eigen bewerking 

(2011).  

 

Afbeelding 9  

Streefbeeld Veenoordkolk 

en Teugse kolk na 

herinrichting  

(Arcadis, 2010) 
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In 2007 heeft gemeente Deventer voor het eerst een vrijblijvend gesprek gevoerd met  

Grondbank GMG voor herontwikkeling van de Veenoordkolk en Teugse kolk (Otten, 2011). 

Hoewel de gemeente in principe positief stond tegenover het voorstel was er aanvankelijk 

weinig behoefte voor herontwikkeling van de plassen. Er was geen concreet beleid voor de 

Veenoordkolk en Teugse kolk en er waren geen ‘harde’ opgaven (Otten, persoonlijke 

communicatie , juni 2011). In een samenwerking tussen Arcadis en Grondbank GMG zijn de 

plannen door hen concreter vormgegeven. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met 

partijen in het gebied om hun wensen en eisen in de planvorming mee te nemen. Stichting 

Landschap Overijssel is actief betrokken bij de planvorming. De gemeente Deventer is 

gaandeweg meer overtuigd geraakt van het nut en de noodzaak van de herontwikkeling. 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot het vaststellen van een projectbesluit door het bevoegd gezag 

in maart 2011. Er is een contract opgesteld waarbij Grondbank GMG de plassen exploiteert 

en waarbij Arcadis en gemeente Deventer delen in de winst met Grondbank GMG. Er is een 

verdeelsleutel vastgesteld, waarbij de partijen een vastgesteld bedrag incasseren per m³ 

geborgen baggerspecie. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de risico’s en 

verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Grondbank GMG krijgt de hoogste 

vergoeding, omdat zij het meeste risico loopt vanwege de gemaakte kosten voor de 

planvorming. Arcadis krijgt een deel van de plankosten betaald door Grondbank GMG via 

een vaste vergoeding en deels door een vergoeding per m³ gestorte baggerspecie. Gemeente 

Deventer investeert geen geld in het project, maar krijgt wel een vergoeding per m³ gestorte 

baggerspecie omdat zij als eigenaar van de plassen de herontwikkeling mogelijk maakt. De 

planvorming voor de Veenoordkolk en Teugse kolk is onlangs afgerond. Momenteel 

worden de laatste procedures doorlopen. In het najaar van 2011 wordt begonnen met de 

inrichting (Otten en Pohlmann, persoonlijke communicatie, juni 2011).  

7.3.2 PPS EN MEERWAARDE  

Soort PPS  

Bij deze casus is er een duidelijk sprake van een PPS. Het is bij dit voorbeeld evident dat de 

private doelen (bergen van baggerspecie)8 onderling afhankelijk zijn van de publieke doelen 

(natuur- en landschapsontwikkeling). Deze leiden tot het gezamenlijke doel van de 

herontwikkeling van de plas. Er is een duidelijke verdeling te zien tussen de risico’s en 

verantwoordelijkheden. In lijn met de kenmerken van PPS soorten (tabel 3) is er het meest 

sprake van een contract vorm. Feitelijk is er ook een verdeling gemaakt op basis van een 

contract en is er geen aparte ontwikkelingsmaatschappij of iets dergelijks opgericht. Toch 

heeft het project ook een aantal belangrijke kenmerken die een hoge mate van PPS 

veronderstellen en eerder typerend zijn voor een partnership. In een aantal opzichten wijkt 

de casus dan ook sterk af van andere ‘blauwe’ gebiedsontwikkelingen, zoals Van Buuren et 

al. (2010) beschrijven.  

 Anders dan de meeste andere PPS projecten binnen het waterbeheer overheerst hier niet 

de publieke, maar de private dominantie. Het initiatief en de planvorming zijn door de 

private partij getrokken wat a- typisch is voor een PPS in contractvorm. 

                                                             

8 Baggeren is op zichzelf een publieke taak (uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de waterschappen) met 

als doel waterwegen bevaarbaar te houden, en/of een goede waterafvoer en waterkwaliteit te 

waarborgen. Het verwerken van deze baggerspecie is echter veelal een taak die aan marktpartijen 

wordt overgelaten, vergelijkbaar met de verwerking van huisvuil door private partijen.  
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 De management principes zijn niet alleen geënt op projectmanagement, maar ook op 

procesmanagement. Van Buuren et al. (2010) concluderen dat de maatschappelijke 

betrokkenheid bij PPS projecten nogal eens achterweg blijft. Ook hierin wijkt de casus in 

positieve zin af. Opvallend is dat juist de private partijen ook dit onderdeel voor hun 

rekening hebben genomen.  

 

Meerwaarde 

Een van de niveaus van meerwaarde van een PPS kan zijn dat publieke doelen tegen lagere 

kosten worden gerealiseerd. Bij deze casus wordt er nog een stap verder gegaan. De private 

partijen hebben de kosten van de gehele planvorming voor rekening genomen(ontwerp, 

vergunningen etc.). Tevens krijgt de gemeente een (zij het relatief geringe) vergoeding voor 

de geborgen baggerspecie. De gemeente heeft de planvorming wel ondersteund met een 

projectmanager ( Dhr. Otten) en een ecoloog. Al met al stelt Otten (persoonlijke 

communicatie, juni 2011) dat “publieke doelen voor een grijpstuiver zijn gerealiseerd”. De 

meerwaarde voor Grondbank GMG is volgens Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) 

dat deze manier van aanpak noodzakelijk is om aan vergunningen te komen om 

baggerspecie te bergen. Geen gemeente wil dat er baggerspecie wordt geborgen in een 

gemeentelijke plas, terwijl het maatschappelijk gezien niets oplevert. Verder levert de 

aanpak door het actief betrekken van actoren volgens (Otten en Pohlmann, persoonlijke 

communicatie, mei-juni 2011) meerwaarde op. Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) 

heeft de private partijen er naar eigen zeggen voor gewaarschuwd dat het plan moest 

kunnen rekenen op een sterk maatschappelijk draagvlak. Dit mede omdat er geen concreet 

gemeentelijk beleid voor het plangebied is. Hierdoor was bestuurlijk draagvlak alleen 

verzekerd wanneer er ook voldoende maatschappelijk draagvlak voor de plannen zou zijn. 

Arcadis en Grondbank GMG hebben daarom een actoren analyse uitgevoerd en Landschap 

Overijssel nauw betrokken bij de planvorming (Otten en Pohlmann, persoonlijke 

communicatie, juni 2011). Uit de actoren analyse bleek dat het nabij gelegen Akzo Nobel 

bang was dat de natuurontwikkeling beperkingen op zou leveren voor hun bedrijfsvoering. 

Hierop is een onafhankelijk onderzoek door een extern adviesbureau uitgevoerd naar de 

effecten. Uit deze studie bleek dat er geen negatieve effecten op de bedrijfsvoering van Akzo 

Nobel waren. Daarnaast zijn de wensen van Akzo Nobel meegenomen in de planvorming, 

waardoor het nu een aantrekkelijk gebied wordt voor het personeel om bijvoorbeeld een 

lunchwandeling te maken. Door deze aanpak is Akzo Nobel van tegenstander zelfs 

voorstander van het project geworden (Pohlmann en Otten, persoonlijke communicatie , 

mei-juni 2011). Daarnaast zijn de wensen van andere gebruikers van de plas, zoals een 

hengelsportvereniging meegenomen binnen het inrichtingsplan (Arcadis, 2011). Bij de ter 

inzage legging van het ontwerp projectbesluit zijn slechts drie zienswijzen binnen gekomen. 

De gemeente is bij de planvorming samen met de private partners aan al deze zienswijze 

tegemoet gekomen (Gemeente Deventer, 2011). Dit heeft ertoe geleid dat er tegen het 

definitieve projectbesluit geen bezwaar is aangetekend. De betrokkenheid van diverse 

actoren, het geringe aantal zienswijze en het uitblijven van bezwaren tegen het plan 

onderstreept het maatschappelijk draagvlak.  
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7.3.3 INSTITUTIONELE CONTEXT 

Wetgeving en beleid 

Ondanks dat er geen ‘harde’ opgaven zijn vanuit de gemeente specifiek voor  Veenoordkolk 

en Teugse kolk beoordelen Pohlmann en Otten het effect op de beleidsdoelen als erg positief 

(8). Dit omdat het project bijdraagt aan overkoepelende beleidsdoelen in het kader van de 

KRW en Natura-2000. Beide partijen geven aan dat de planologische procedures voor het 

verwerken van baggerspecie complex zijn en veel tijd vergen. Daarnaast is de 

natuurwetgeving volgens Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) allerminst duidelijk. 

De volgende procedures zijn voor het project doorlopen: projectbesluit (wijziging 

bestemmingsplan), ontheffing voor de Flora- en fauna wet, vergunning in het kader van de 

Waterwet, het Besluit bodemkwaliteit en een vergunning in het kader van de 

Natuurbeschermingswet (Pohlmann, persoonlijke communicatie, juni 2011). Otten 

beoordeelt het doorlopen van de planologische procedures dan ook als vrij negatief. 

Pohlmann (persoonlijke communicatie, juni 2011) beoordeelt het doorlopen van de 

planologische procedures juist positief, omdat ze uiteindelijk allemaal succesvol zijn 

doorlopen. Hij merkt hierbij echter wel op dat de procedures veel tijd hebben gevergd. 

Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) beoordeelt tevens de invloed van 

aanbestedingsregels van de gemeente als negatief (-4). De aanbestedingsregels zijn er 

volgens hem alleen op gericht dat het initiatief van de gemeente komt. In dit geval komen 

juist de bedrijven met een initiatief dat de gemeente ook geen geld kost. In feite kan er dus 

amper van een aanbesteding worden gesproken. Het aanbestedingsbeleid is volgens hem 

onduidelijk over dit soort situaties.  

 

Politiek- bestuurlijk en organisatorisch  

Pohlmann beoordeelt de mate waarin de PPS past bij de organisatie van zowel de provincie, 

gemeente als het waterschap als vrij negatief (-5). Otten deelt deze mening wat betreft de 

gemeente. Voor het waterschap en de provincie scoren deze aspecten volgens hem neutraal 

(0) (persoonlijke communicatie, juni 2011). De houding van het bestuur van zowel provincie 

gemeente als waterschap worden door zowel Pohlmann als Otten positief (2-8) beoordeeld. 

Otten beoordeelt de houding van de ambtenaren als zijnde van negatieve invloed 

 (-4). Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) geeft aan dat hij intern veel moeite heeft 

moeten doen om ambtenaren te overtuigen van het project. Normaal gesproken initieert de 

gemeente een plan en de ambtenaren kunnen er volgens Otten (persoonlijke communicatie, 

juni 2011) soms lastig mee om gaan dat een private partij het plan trekt. Hierbij merkt hij op 

dat de afdelingen die zich bezig houden met woningbouw (locatieontwikkeling) vaak wel 

meer ervaring hebben met PPS en private initiatieven. In de zogenaamde groene en 

groenblauwe ruimte is er nog veel koudwatervrees. Hier staat volgens Otten (persoonlijke 

communicatie, juni 2011) tegenover dat private partijen niet altijd gewend zijn hoe het werkt 

bij een gemeente. Hij geeft aan dat beslissingen en procedures bij een gemeente vaak meer 

tijd vergen dan bij een private organisatie. Dit is volgens hem echter inherent aan de 

organisatie van een gemeente. Wanneer een private partij een plan bespreekt met 

bijvoorbeeld een projectleider van de gemeente en deze positief is over het plan verwacht de 

private partij volgens Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) te snel dat de gemeente 

meteen medewerking kan verlenen. Vaak moeten er eerst nog verantwoording worden 

afgelegd aan het bevoegd gezag (B&W, of de gemeenteraad) en bestaat er de kans dat zij het 

project alsnog afschieten. Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) geeft aan 

dat het erg vertragend werkt dat er weinig beleidsvrijheid is binnen de gemeente. Omdat er 
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geen concreet beleid voor het plangebied bestond was er geen ruimte gereserveerd in de 

begroting. Dit had als gevolg dat er geen ambtelijke capaciteit mocht worden ingezet totdat 

het bevoegd gezag had besloten dat hiervoor ruimte werd gereserveerd in de begroting. 

Ook Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) geeft aan dat deze manier van werken 

van negatieve invloed is geweest op de doorlooptijd van de casus en in het algemeen voor 

projecten waarvan de gemeente zelf geen initiatiefnemer is.  

 

Economisch 

De economische aspecten zijn door zowel Pohlmann als Otten allemaal als neutraal- positief 

(0-10) beoordeeld. Er bestaan geen grote verschillen tussen de beoordelingen van de 

publieke en private partij. Opvallend is wel dat Otten (2011) de verdeling van de financiële 

risico’s als zeer positief (10) beschouwd, terwijl Pohlman deze als neutraal beschouwt. Dit is 

logisch gezien het feit dat de gemeente niet financieel bij draagt aan het project en het risico 

bij de private partijen ligt. De financiële winst en het verkrijgen van een sluitende exploitatie 

wordt door beide partijen als neutraal gezien. Opvallend is dat Otten (persoonlijke 

communicatie, juni 2011) aangeeft dat de gemeente een onafhankelijk adviesbureau de 

exploitatie heeft laten doorrekenen bij wijze van ‘second opinion’. Het bevoegd gezag was 

volgens hem bang dat de private partijen veel winst zouden maken met het plan en de winst 

voor de gemeente te laag zou zijn. De uitkomsten van de ‘second opinion’ waren voor de 

gemeente positief. De reden van de ‘second opinion’ waren volgens Otten (persoonlijke 

communicatie, juni 2011) tweeledig. Het komt voort uit onvoldoende vertrouwen in de 

private partijen, maar dit is ook te wijten aan het gebrek aan transparantie dat Grondbank 

GMG gaf met betrekking tot de exploitatie. Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 

2011) heeft de nodige kritiek op deze ‘second opinion’. Hij begrijpt dat de gemeente niet wil 

dat marktpartijen een exorbitante winst maken. Hij vraagt zich echter wel af, of het een zaak 

van de gemeente is om te bepalen hoeveel winst bedrijven mogen maken. Ook vraagt hij 

zich af hoe hoog het bedrag dan mag zijn dat de private partijen aan de casus hadden 

mogen verdienen. De bepaling hiervan is volgens hem te allen tijde arbitrair. Hier staat 

tegenover dat Pohlmann (persoonlijke communicatie, juni 2011) erkent dat meer 

transparantie met betrekking tot de exploitatie deze ‘second opinion’ mogelijk had kunnen 

voorkomen. Een lastig punt hierbij is echter dat de publieke partijen wel, maar de private 

partijen (uit concurrentieoverwegingen) niet gebaat zijn bij deze transparantie.  

 

Sociologisch  

Het onderlinge vertrouwen tussen de verschillende partijen wordt door zowel Pohlmann als 

Otten beoordeeld als neutraal (0) tot vrij positief (4). Volgens Pohlmann (persoonlijke 

communicatie, december 2011) heeft het betrekken van maatschappelijke partners (zoals 

Landschap Overijssel) het vertrouwen tussen de publieke en private partij bevorderd. Er is 

wel een opvallend groot verschil te zien tussen de beoordeling van het aspect 

bedrijfsculturen. Deze wordt door Otten als uitgerekend positief (10) beoordeeld en door 

Pohlmann als uitgerekend negatief(-10). Bij dit opmerkelijke verschil moet een aantal 

nuanceringen worden aangebracht. Otten (persoonlijke communicatie, juni 2011) doelt bij 

dit aspect voornamelijk op de bedrijfscultuur van de gemeente Deventer en geeft aan dat 

deze normaal gesproken van minder positieve invloed is op projecten waarbij er private 

initiatiefnemers zijn. Alleen gericht op deze specifieke casus is de bedrijfscultuur van de 

gemeente volgens hem wel van positieve invloed geweest. Pohlmann (persoonlijke 

communicatie , mei-juni 2011) geeft aan dat hij de bedrijfscultuur van de gemeente Deventer 

minder negatief beschouwt dan de bedrijfsculturen van betrokken publieke partijen in het 
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algemeen. Hij doelt met zijn negatieve beoordeling in het bijzonder op de rol van 

Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is als actor betrokken om hun wensen en eisen in de 

planvorming mee te nemen. Op het moment dat de planvorming al ver gevorderd was 

kwam Rijkswaterstaat achteraf met aanvullende eisen die nooit eerder naar voren waren 

gebracht, terwijl hiervoor ruim de gelegenheid was. Er waren een aantal extra onderzoeken 

noodzakelijk die tot niet voorziene vertraging en kosten hebben geleid. Dit terwijl er volgens 

Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) uitdrukkelijk was gevraagd alle eisen 

en wensen naar voren te brengen en er meerdere besprekingen hierover plaats hebben 

gevonden met Rijkswaterstaat. Achteraf bleek de persoon die aanwezig was bij deze 

besprekingen niet bevoegd om de beslissingen te nemen en moest alles worden 

teruggekoppeld. Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) begrijpt dat de 

publieke partijen eisen stellen aan de ontwikkeling. Het is alleen voor een private partij wel 

noodzakelijk dat deze duidelijk zijn, zodat de private partijen de financiële risico’s van een 

ontwikkeling in kunnen schatten. De publieke partijen beseffen volgens hem onvoldoende 

dat de bedrijfscultuur van de private partijen er uiteindelijk op is gericht om winst te maken, 

maar dat ze hiervoor best bereid zijn om risico’s te nemen en investeringen te doen. De 

private partijen moeten volgens Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) wel 

duidelijk weten wat ze van de publieke partijen kunnen verwachten.  

7.3.4 CONCLUSIES  

PPS en meerwaarde  

Bij Veenoordkolk en Teugse Kolk is er duidelijk sprake van een PPS. De doelen van de 

private en publieke partijen zijn onderling afhankelijk. Zonder medewerking van de 

gemeente was het voor de private partij niet mogelijk om het project te realiseren. En zonder 

het initiatief van de private partijen zouden er überhaupt geen publieke doelen zijn 

gerealiseerd. Dit is dan ook het belangrijkste punt van meerwaarde dat de PPS oplevert.  

De PPS kent een minder grote samenwerking dan bij het Het Nieuwe Water te zien is. Dit 

wordt gekenmerkt door het soort PPS. Bij Veenoordkolk en Teugeskolk is er sprake van een 

contract vorm. Er zijn wel bindende afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden, 

maar er is geen sprake van co- productie, zoals bij een gezamenlijke 

ontwikkelingsmaatschappij. De planvorming wordt gekenmerkt door een sterke private 

dominantie. Het afbreuk risico was voor de private partijen veel groter, omdat zij vrijwel 

alle voorinvesteringen hebben gedaan.  

 

Invloed institutionele context op het succes  

De casus Veenoordkolk en Teugse kolk laat eveneens zien dat de institutionele context van 

groot belang is geweest. Het aspect ‘de mate waarin het project aansluit bij beleidsdoelen’ 

heeft volgens zowel Pohlmann als Otten (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) een 

groot positief effect op het succes van de PPS gehad. Dit is opvallend, omdat Otten aangeeft 

dat de gemeente geen concreet beleid voor het plangebied heeft. Het plan sloot echter wel 

aan bij het vigerende beleid, zoals de EHS, KRW en Natura-2000 doelen. De houding van 

het bestuur van zowel de gemeente en het waterschap hangen hier nauw mee samen. De 

mate waarop de PPS past binnen de organisatie van de gemeente is een van de weinige 

aspecten die zowel door de publieke als private partij als van negatief effect wordt 

beschouwd. In tabel 9 zijn de totale effectscores weergegeven voor de belangrijkste positieve 

en negatieve punten.  
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Aspect Effect op het succes van de PPS   

Mate waarin het project aansluit bij beleidsdoelen  8 

Houding algemeen en dagelijks bestuur 

waterschap 

5 

Invloed PPS op kosten realisatie publieke doelen 4 

Houding B&W en gemeenteraad  4 

Mate waarop PPS past binnen organisatie 

gemeente 

- 4 

 

Opvallend is dat een aantal aspecten zeer verschillend zijn beoordeeld door de publieke en 

de private partij. In tabel 10 is de beoordeling van deze aspecten te zien. De organisatie van 

taken en verantwoordelijkheden en de verdeling van de financiële risico’s worden door 

Pohlmann en Otten als respectievelijk zeer negatief en neutraal beoordeeld. Deze negatieve 

beoordeling komt volgen Pohlmann (persoonlijke communicatie, mei-juni 2011), omdat de 

gemeente wel veel macht heeft, maar bijna geen verantwoordelijkheden en financiële risico’s 

draagt binnen het project. Vanuit het oogpunt van de publieke partij hebben deze aspecten 

het succes van de PPS echter positief beïnvloedt, omdat de gemeente hierdoor positiever 

tegenover de plannen stond.  

 

Aspect  Beoordeling publieke partij 

(Otten, 2011)  

Beoordeling private partij  

(Pohlmann, 2011)  

Organisatie taken en 

verantwoordelijkheden binnen 

PPS (machtsverdeling)  

10 - 10 

Verdeling financiële risico’s  10 0 

Verschillen tussen 

bedrijfsculturen publieke en 

private partijen  

10 -10 

 

Invloed overige factoren op het succes 

Naast de institutionele context zijn er ook andere casusspecifieke factoren van belang. De 

vraag en het aanbod op de markt van baggerspecie speelt volgens Pohlmann (persoonlijke 

communicatie, mei-juni 2011) een belangrijker rol. In dit geval was er veel aanbod dicht bij 

de locatie van de Veenoordkolk en Teugse kolk. Wanneer de baggerspecie eerst over grote 

afstanden vervoerd had moeten worden was het project een stuk minder rendabel geweest 

(Otten en Pohlmann, persoonlijke communicatie, mei-juni 2011). 

7.4 VERGELIJKING CASUSSEN  

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen van de drie casussen met elkaar 

vergeleken. Er zal in worden gegaan op de soort van PPS en het succes van de PPS. 

Er wordt beschreven of de casussen hebben voldaan aan de verschillende voorwaarden 

voor succes die in het conceptueel model zijn beschreven (par. 3.4.2). Ten slotte zal er een 

vergelijking worden gemaakt van de belangrijkste (institutionele)aspecten die het succes bij 

de verschillende casussen hebben beïnvloedt. In tabel 11 zijn de resultaten van de casussen 

met elkaar vergeleken. In tabel 12 wordt uitgebreider ingegaan op de bereikte meerwaarde 

Tabel 9  

Beoordeling Veenoordkolk 

en Teugse kolk. Aspecten 

met het grootste positieve 

en negatieve effect. 

Gemiddelde van  

alle respondenten 

 

 Tabel 10 

Beoordeling Veenoordkolk 

en Teugse kolk.  

Opvallende verschillen in 

beoordeling door publieke 

en private partij 
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bij de verschillende casussen. De belangrijkste institutionele aspecten met invloed op het 

succes van de PPS zijn in tabel 13 weergegeven. 

 

 1) Het Nieuwe Water 2) Dynamisch 

Beekdal 

3) Veenoordkolk 

en Teugse kolk  

Soort PPS Partnership Contract   Contract  

Mate van PPS Groot: 

gericht op co- 

productie en gelijke 

verdeling van risico’s 

en taken 

Klein: 

doelen zijn niet sterk 

onderling afhankelijk 

en de afspraken zijn 

niet hard  

Middel: 

wel bindende 

afspraken en 

onderling 

afhankelijke doelen, 

maar sterke private 

dominantie 

Succesvoorwaarde: goed 

bestuur 1/3 

Gerealiseerde doelen voor 

het beheer en de inrichting 

van regionale 

watersystemen  

Waterveiligheid en 

natuurontwikkeling als 

nevendoel  

Integrale invulling 

aan verschillende 

doelen: beekherstel, 

waterberging, 

recreatie  

Impuls voor natuur 

en landschap, 

bijdrage aan 

Natura-2000 en 

KRW doelen 

Succesvoorwaarde: goed 

bestuur 2/3 

Democratische legitimatie 

en maatschappelijke 

betrokkenheid  

Normaal, beperkt tot 

formele procedures.  

Geen duidelijke invloed 

van PPS 

Hoog 

(klankbordgroep 

etc.). Maar geen 

duidelijke relatie met 

PPS 

Hoog, 

(betrokkenheid 

actoren), mede 

door inzet private 

partij 

Succesvoorwaarde: goed 

bestuur 3/3 

Rechtmatigheid  

Wel wetmatig, maar 

rechtmatigheid was 

niet meetbaar in het 

kader van dit 

onderzoek 

Wel wetmatig, maar 

rechtmatigheid was 

niet meetbaar in het 

kader van dit 

onderzoek 

Wel wetmatig, maar 

rechtmatigheid was 

niet meetbaar in het 

kader van dit 

onderzoek 

Succesvoorwaarde: 

meerwaarde 

Belangrijkste meerwaarde 

van de PPS 

Synergie: 

Functiecombinatie 

wonen en waterberging 

levert voordelen op 

voor publieke en 

private partijen 

 

Synergie: 

Landgoedontwikke-

ling en beekherstel 

versterken elkaar  

Publieke doelen 

zouden zonder 

PPS überhaupt niet 

gerealiseerd zijn en 

worden nu tegen 

zeer geringe kosten 

gerealiseerd  

Succesvoorwaarde: 

financiële winst 

Verdienmogelijkheid van de 

PPS  

Grootschalige 

woningbouw 

Het streefrendement 

wordt behaald, maar 

staat dit jaar wel onder 

druk door de crisis 

Realisatie landgoed  

(bouw van 

landhuizen)  

Er is een sluitende 

exploitatie 

Bergen van 

baggerspecie. 

PPS levert winst op 

voor private partijen 

 

 

7.4.1 SOORT PPS 

Er kan worden gesteld dat er bij alle casussen in meer, of mindere mate sprake is van PPS bij 

het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Er is bij alle casussen een 

duidelijke samenwerking te zien tussen private en publieke partijen. Ook worden bij alle 

casussen publieke doelen gerealiseerd die betrekking hebben op het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen. Alleen bij casus Dynamisch Beekdal kan in twijfel worden 

getrokken of er volledig aan de gehanteerde definitie van PPS wordt voldaan. Er is wel 

sprake van samenwerking en een verdeling van taken, maar deze is niet bindend. Tevens 

zijn de ontwikkelingen beperkt onderling afhankelijk. Bij Het Nieuwe Water en 

Tabel 11 

Vergelijking tussen de 

casussen.  
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Veenoordkolk en Teugse kolk zijn de publieke en private partijen wel duidelijk op elkaar 

aangewezen. Bij het Dynamisch Beekdal zijn de publieke en private doelen ook 

onafhankelijk van elkaar realiseerbaar (zij het in iets mindere mate). Bij het Dynamisch 

Beekdal en Veenoordkolk en Teugse kolk is er sprake van een PPS die het meeste 

overeenkomt met die van een contract- arrangement (op basis van de beschrijving van Klijn 

en Teisman, zie tabel 3). Bij Het Nieuwe Water is er echter duidelijk sprake van een 

Partnership- arrangement. Gezien de kenmerken van de casus is een partnership de meest 

logische keuze. Het project is echt gericht op co- productie. Dat de verschillende partijen 

hierbij gedwongen worden tot samenwerking en met elkaars belangen rekening moeten 

houden wordt hierbij als belangrijk voordeel gezien. De PPS bij Veenoorkolk en Teugse kolk 

vertoont tevens kenmerken van een partnership. Er is bijvoorbeeld meer sprake van 

procesmanagement en scope- verbreding, omdat zoveel mogelijk actoren en hun wensen 

zijn meegenomen in de planvorming. De reden dat er bij Veenoordkolk en Teugse Kolk toch 

voor een contract vorm is gekozen heeft vooral met de schaalgrootte van het project te 

maken. Het oprichten van een aparte b.v. brengt  hoge transactiekosten met zich mee. 

Gezien de schaalgrootte en looptijd van het project zou dit een erg zwaar middel zijn. Dit 

ligt anders bij Het Nieuwe Water dat in alle opzichten veruit het grootste project is.  

7.4.2 SUCCES VAN DE PPS  

De PPS wordt pas als succesvol gezien wanneer deze voldoet aan een aantal voorwaarden 

(zie paragraaf 3.4.2.). Aan de hand van deze voorwaarden is nagegaan, of er bij de casussen 

gesproken kan worden van een succesvolle PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen.  

 

 Doelbereiking:  

Bij alle casussen is er sprake van het realiseren van (publieke) doelen voor het beheer en 

de inrichting van regionale watersystemen. Deze doelen vormen ook bij alle casussen 

een belangrijk onderdeel van het project. Aan deze voorwaarde is dan ook voldaan. In 

tabel 11 is weergegeven aan welke doelen er is voldaan.  

 Democratische legitimatie en maatschappelijke betrokkenheid: Zoals al aan bod is gekomen bij 

de beschrijving van de casus heeft de PPS bij Veenoordkolk en Teugse kolk in positieve 

zin bijgedragen aan de democratische legitimatie en maatschappelijke betrokkenheid. Bij 

de casus Dynamisch Beekdal is er volgens Pastor en Lubbersen (persoonlijke 

communicatie, juni 2011) ook sprake van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Om 

de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten is onder meer een klankbordgroep 

opgericht. Dit biedt de mogelijkheid voor actoren om hun wensen naar voren te 

brengen, deze worden vervolgen is de planvorming meegenomen. Deze klankbordgroep 

staat volgens Pastor (persoonlijke communicatie , juni 2011) echter los van de PPS. De 

PPS bij de landgoedontwikkelingen heeft ook geen invloed op de betrokkenheid van de 

actoren. Ook bij Het Nieuwe Water geven Nederpel en Fidom (persoonlijke 

communicatie , mei-juni 2011) aan dat de PPS positieve noch negatieve invloed heeft op 

de democratische legitimatie en maatschappelijke betrokkenheid. 
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 Rechtmatigheid 

Bij alle casussen heeft de PPS zover dit kon worden nagegaan plaatsgevonden binnen de 

kaders van de wet. Overigens geven alle respondenten aan dat een PPS op zichzelf niet 

van invloed is geweest op de rechtmatigheid van de casussen. Zo geven Fidom en Pastor 

(persoonlijke communicatie, 2011) aan dat er bij een PPS aan dezelfde wet- en 

regelgeving wordt voldaan als bij een ‘gewoon’ project. Wanneer er ruimtelijke 

ontwikkelingen nodig zijn is bijvoorbeeld vaak een wijzing van het bestemmingsplan 

nodig. Voor een beekherstel project, zoals het Dynamisch Beekdal is het waterschap 

volgens Pastor (persoonlijke communicatie, juni 2011) verplicht een projectplan op te 

stellen (in het kader van de Waterwet). De rechtsbescherming bij deze plannen zijn 

volgens Fidom en Pastor (persoonlijke communicatie, 2011) bij een PPS in dezelfde mate 

aanwezig als bij elk ander project. Fidom (persoonlijke communicatie, juni 2011) is dan 

ook van mening dat de PPS bij Het Nieuwe Water geen risico vormde voor de 

rechtmatigheid. “De woningen zouden ook zonder PPS wel gebouwd worden. Bij dergelijke 

grootschalige projecten zijn er echter altijd mensen met bezwaren. De mogelijkheden om bezwaar 

te maken zijn wettelijk geregeld. Dat het nu een PPS project betreft is in dit opzicht niet 

relevant”. Het is duidelijk dat er bij alle casussen sprake is van wetmatigheid. Het bleek 

echter in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om de rechtmatigheid van de 

casussen goed te kunnen beoordelen. Hiervoor moet worden nagegaan in hoeverre de 

beginselen van behoorlijk bestuur in acht zijn genomen. De kennis bij mij als leek in het 

bestuursrecht ontbreekt hiervoor, zover er al voldoende informatie voorhanden is om dit 

te kunnen beoordelen. Hier staat wel tegenover dat geen van de respondenten heeft 

aangegeven dat er sprake zou zijn van onrechtmatige handelingen. Daarnaast zijn er ook 

geen andere aanwijzingen gevonden die hier op duiden. 

 Financiële winst:  

Bij alle onderzochte casussen biedt de PPS een verdienmogelijkheid voor de private 

partij. Bij alle casussen levert de PPS een financiële winst op voor de private partij. In 

feite is hiermee al aan deze voorwaarde voldaan. Nog belangrijker is echter dat bij 

bijvoorbeeld Veenoordkolk en Teugse kolk samenwerking met een publieke partij en het 

realiseren van publieke doelen noodzakelijk zijn voor de private partij om de 

verdienmogelijkheid te kunnen benutten. Een PPS kan dus ook min of meer 

noodzakelijk zijn voor een private partij om te kunnen opereren op de markt. Ook bij 

Het Nieuwe Water is dit duidelijk het geval. Hier is de publieke partij op zoek gegaan 

naar een geschikte private partij om mee samen te werken. 

 Meerwaarde van PPS: 

Bij alle onderzochte casussen is er sprake van meerwaarde die optreedt als gevolg van 

de PPS. Opvallend is dat bij alle onderzochte casussen synergievoordeleneen belangrijke 

vorm van meerwaarde vormen. Casus Veenoordkolk en Teugse kolk vormt hierop 

enigszins een uitzondering. De belangrijkste meerwaarde die de PPS bij deze casus 

oplevert is dat publieke doelen zonder PPS überhaupt niet gerealiseerd zouden zijn. Op 

basis van de verschillende niveaus van meerwaarde (zie figuur 2) is in tabel 12 

overzichtelijk weergegeven op welke manier de PPS bij de verschillende casussen voor 

meerwaarde heeft gezorgd. 
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7.4.3 INVLOED VAN DE INSITUTIONELE CONTEXT  

Bij alle onderzochte casussen heeft de institutionele context invloed gehad op het succes van 

de PPS. De beoordeling van de aspecten bij de verschillende casussen is echter behoorlijk 

uiteenlopend. Bij casus het Nieuwe Water is de houding van de provincie als negatief 

beoordeeld, maar dit is ook de enige casus waar de provincie een belangrijke rol speelt. Het 

effect van de organisatie van de gemeente op het succes is ook duidelijk afhankelijk per 

casus. Bij casus Veenoordkolk en Teugse kolk wordt dit aspect door zowel door de publiek 

als private partijen als negatief beoordeeld, terwijl het bij de overige casussen neutraal tot  

licht positief is.  

 

Ondanks het feit dat de beoordeling van een aantal aspecten bij de verschillende casussen 

uiteen loopt laat tabel 13 zien dat er een aantal aspecten te zijn met een duidelijk positief dan 

wel negatief effect op het succes van de onderzochte casussen. Op basis hiervan kunnen een 

aantal conclusies worden getrokken die onder de tabel zijn weergegeven.  

 

 1) Het Nieuwe Water 2) Dynamisch 

Beekdal 

3) Veenoordkolk en 

Teugse kolk  

Nieuwe producten  Unieke 

gebiedsontwikkeling, een 

van de eerste in zijn 

soort. 

(kennisontwikkeling en 

internationale 

belangstelling)  

Geen meerwaarde op 

dit niveau.  

Voor zover bekend geen 

andere vergelijkbare 

projecten. Het concept 

kan mogelijk ook op 

andere locaties succesvol 

worden toegepast  

(kennisontwikkeling).  

Synergie  PPS leidt tot unieke 

functiecombinatie 

waterberging en 

grootschalige woning- 

bouw. Deze levert voor 

zowel de publieke als 

private partijen voordelen 

op. Er kan met hoge 

dichtheden worden 

gebouwd en toch 

verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit en 

waterveiligheid. 

De beekherstel en 

landgoedontwikkelinge

n versterken elkaar 

duidelijk, door 

bijvoorbeeld het laten 

aansluiten van natte 

natuur en recreatieve 

routes. 

Door het bergen van de 

baggerspecie hebben de 

plassen een grotere 

natuurlijke en 

landschappelijke waarde.  

 

Daarnaast heeft de 

private partij bijgedragen 

aan maatschappelijke 

betrokkenheid door het 

betrekken van actoren.  

Kostenvoordeel  Geen duidelijke 

meerwaarde. 

Waterberging is wel 

flexibeler in te passen. 

Ja, wel vrij beperkt.  Ja, publieke doelen zijn 

tegen zeer lage kosten 

gerealiseerd.  

Snellere realisatie 

publieke doelen  

Geen significante 

meerwaarde op dit 

niveau. 

  

Deels, want private 

medewerking zou 

ongewis zijn zonder 

PPS. Publieke doelen 

zouden echter ook 

zonder PPS wel 

worden gerealiseerd, 

alleen met minder hoog 

ambitieniveau.  

Zonder PPS zelfs 

überhaupt geen realisatie 

publieke doelen 

Tabel 12 

Bereikte meerwaarde van 

de PPS bij de casussen. 

Invulling gebaseerd op Klijn 

et al. (2006).  

 

 



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

93 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opvallend is dat bij alle casussen de eigen aanbestedingsregels van de overheden een 

negatief effect op het succes van de PPS hebben. Hoewel het totale negatieve effect vrij 

beperkt is (gemiddeld -1,7) is opvallend dat er bij elke casus een negatief effect is.  

Overigens lijken de respondenten (zowel publiek als privaat) bij alle drie de casussen 

wel achter het doel en de noodzaak van de aanbestedingsregels te staan. Het grootste 

probleem lijkt echter de pluriformiteit en daarmee samenhangende complexiteit van de 

aanbestedingsregels te zijn.  

 De houding van het bestuur en dan met name die van het waterschap blijkt een duidelijk 

positief effect te hebben op het succes van alle onderzochte casussen en kan dus als een 

succesfactor worden gezien.  

 Vertrouwen blijkt bij alle casussen een belangrijk aspect met een vrij positieve bijdrage 

aan het succes van de PPS. Het vertrouwen wordt voor een deel meer institutioneel 

bepaald  (het vertrouwen in de organisatie van de andere patij en de organisatievorm 

van de PPS). Bij Het Nieuwe Water was er bijvoorbeeld veel vertrouwen in BNG 

gebiedsontwikkeling, vanwege de achtergrond van deze partij. Daarnaast bevorderde de 

duidelijke organisatievorm van de PPS het vertrouwen. Daarnaast blijkt ook het 

persoonlijke vertrouwen belangrijk. Bij het Dynamisch Beekdal was er bijv. een groot 

persoonlijk vertrouwen te zien. 

 Verschillen tussen bedrijfsculturen blijken gemiddeld genomen van negatieve invloed te 

zijn op het succes van een PPS. Deze lijken vooral voort te komen uit de fundamentele 

verschillen tussen de staat en de markt.  

 

 

Aspect  Het Nieuwe  

Water 

Dynamisch 

 Beekdal 

Veenoordkolk  

en Teugse kolk  

Eigen aanbestedingsregels 

overheden  

-3 -1 -1 

Houding algemeen een 

dagelijks bestuur waterschap 

5 6 5 

Invloed PPS op kosten 

publieke doelen  

0 8 4 

Verkrijgen van een sluitende 

exploitatie  

9 8 0 

Vertrouwen tussen publieke 

en private partij  

7 5  4 

Verschillen tussen 

bedrijfsculturen publieke en 

private partijen  

-2  0  Publieke partij 10 

Private partij -10 

Tabel 13 

Belangrijkste aspecten die 

het succes beïnvloeden, 

vergelijking tussen de 

casussen  
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirische onderzoek (hoofdstuk 7) 

vergeleken met de in hoofdstuk 3 beschreven theoretische inzichten. Er wordt beschreven in 

welk opzicht de resultaten van het empirische onderzoek een bijdrage leveren aan de 

theoretische inzichten. Hierbij zal zowel naar de afhankelijke als de onafhankelijke 

variabelen van dit onderzoek worden gekeken. Ten eerst wordt beschreven op welke 

manier dit onderzoek bijdraagt aan de conceptualisering van het kernbegrip ‘succes van een 

PPS’ (afhankelijke variabele). Vervolgens wordt beschreven wat dit onderzoek bijdraagt aan 

de verschillende neo –institutionele theorieën (onafhankelijke variabele) en hun relatie met 

het succes van een PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. 

8.1 SUCCES VAN PPS BIJ HET BEHEER EN DE INRICHTING 

VAN REGIONALE WATERYSTEMEN  

De definitie van PPS die is gegeven in dit onderzoek heeft goed stand gehouden. Alle 

respondenten konden zich in deze definitie vinden, al worden soms de accenten iets anders 

gelegd. Op basis van theoretische inzichten is in het conceptueel model een definitie van het 

succes van een PPS beschreven. Om succesvol te zijn moet er sprake zijn van goed bestuur/ 

good governance (doelbereiking, democratische legitimatie, maatschappelijke 

betrokkenheid en rechtmatigheid). Daarnaast moet er sprake zijn van een 

verdienmogelijkheid voor de private partij en moet de PPS meerwaarde opleveren. Zowel 

de respondenten van de publieke als van de de private partijen konden zich in deze definitie 

van succes vinden. In eerste instantie was voor de term haalbaarheid gekozen (i.p.v. succes).  

De term succes dekte de lading beter, omdat dit beter aansluit bij de voorwaarden.  

De voorwaarden voor een succesvolle PPS die zijn geformuleerd zijn een geschikte manier 

gebleken om het succes van een PPS te kwantificeren. De private en publieke partijen leggen 

logischerwijs wel de nadruk op de voorwaarde die voor hen zelf het meest relevant zijn. 

Vanuit het oogpunt van de private partij is de PPS vooral succesvol als deze bijdraagt aan de 

continuïteit van hun bedrijf. Vanuit de publieke partij werd het meeste belang gehecht aan 

de voorwaarden voor goed bestuur.  

 

Opvallend is dat bij alle casussen de PPS duidelijk bijdroeg aan het bereiken van doelen 

voor het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. Dit was ook duidelijk te 

kwantificeren (bijvoorbeeld het aantal m³ gerealiseerde waterberging, of het areaal aan 

beekherstel etc.). Het standpunt van Heldeweg en Sanders (2011) dat er bij een PPS sprake 

moet zijn van rechtmatigheid wordt ook nog steeds gesteund. De wetmatigheid van de PPS 

is wel goed in te schatten, het bleek echter niet/nauwelijks mogelijk om binnen het kader 

van dit onderzoek ook op een goede manier de rechtmatigheid te kunnen meten. De 

8 Vergelijking tussen 

theorie en empirie  

HOOFDSTUK 



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

95 
    

 

verschillende niveaus van meerwaarde op basis van het schema van Klijn et al. (2006) 

vormden een goede manier om de meerwaarde te meten. Alle casussen hadden op 

verschillende punten meerwaarde. Klijn et al. (2006) spreken over verschillende niveaus van 

meerwaarde. Dit impliceert een bepaalde hiërarchie. In het empirische onderzoek is echter 

niet naar voren gekomen dat bepaalde niveaus hoger worden gewaardeerd dan anderen. In 

het kader van dit onderzoek lijkt niveaus dan ook niet de juiste term, maar kan er in het 

vervolg beter gesproken worden van verschillende vormen van meerwaarde. Wel viel op 

dat het ‘ontwikkelen van nieuwe producten’ dat Klijn et al. (2006) als niveau van 

meerwaarde noemen bij geen van de casussen een doel van de PPS was, maar meer een 

positief bijproduct. Aan het model van Klijn et al. (2006) zou nog een vorm van meerwaarde 

kunnen worden toegevoegd welke optrad in de casus Veenoordkolk en Teugse kolk, 

namelijk: een bijdrage leveren aan het realiseren van maatschappelijke doelen door een 

privaat initiatief.  

8.2 DE INSTITUTIONELE CONTEXT EN DE INVLOED OP HET 

SUCCES  

In het conceptueel model is weergegeven op welke manier de institutionele context het 

succes van een PPS bij het beheer van regionale watersystemen beïnvloedt. Dit is later 

uitgewerkt in een beoordelingskader. Dit kader bevat alle aspecten waarvan wordt 

verondersteld dat ze samen de institutionele context vormen. De aspecten zijn onder te 

verdelen binnen de neo-institutionele theorieën. Op basis van deze neo-institutionele 

theorieën worden onderstaand de verwachting vanuit de theorie vergeleken met de 

bevindingen vanuit de praktijk.  

8.2.1 HISTORICAL INSTITUTIONALISM  

Het HI legt de nadruk op organisaties en hun regels. Uit het empirische onderzoek blijkt dat 

deze van groot belang zijn voor het succes van een PPS. Ten eerste bleken formele regels, 

zoals aanbestedingsbeleid en planologische procedures van belang. Opvallend is dat de 

aanbestedingsregels bij alle casussen in meer of mindere mate van negatieve invloed waren 

op het succes van een PPS. De verschillen tussen de staat en de markt lijken in grote mate 

bepalend voor de passendheid van de organisatie om te participeren binnen een PPS. Dit 

blijkt voor met name de publieke partijen een heikel punt. Bij casus Veenoordkolk en Teugse 

kolk bleek de organisatie van de gemeente van negatieve invloed. Hier lijkt 

padafhankelijkheid een rol te spelen (hier wordt later verder op ingegaan). Bij casus Het 

Nieuwe Water heerste er bij de Provincie Zuid- Holland een discussie over de 

betrokkenheid van de provincie, ondanks het succes van de casus. Ook hier komen de 

fundamentele verschillen tussen de staat en de markt die Dubbink (2003) noemt terug. Het 

ging bij de deze casus vooral om de vraag of de provincie wel een dubbele pet op kan en 

mag hebben. Met het opleveren van bouwrijpe grond wordt immers de markt bediend en 

houdt de provincie zich dus bezig met economische productie9.  

                                                             

9 Deze zogenaamde ‘dubbele petten problematiek’ is overigens niet voorbehouden aan een PPS. Het 

bedienen van de markt door het opleveren van bouwrijpe grond (actief grondbeleid) is voor vele 

gemeenten al jarenlang de geldende norm en staat voornamelijk vanwege de grote risico’s steeds meer 

ter discussie (VROM- raad, 2009 en Buitelaar, 2010).  
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De onderzochte casussen hebben laten zien dat er ondanks het spanningsveld tussen de 

taken van de staat en de markt wel degelijk sprake kan zijn van succesvolle PPS bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen. De keuze of bijvoorbeeld de Provincie 

Zuid-Holland in de toekomst ook binnen een PPS wil participeren, blijft uiteindelijk een 

politieke keuze die door democratisch gelegitimeerde organen wordt gemaakt. Dit heeft 

weer alles te maken met de organisatie van de staat en dus het HI. Het feit dat veel 

beslissingen uiteindelijke politieke keuzen zijn maakt wel dat de uitkomsten ondanks de 

institutionalisering niet altijd even voorspelbaar zijn als we zouden willen. Om terug te 

komen op de bevinding van Van der Cammen en de Klerk (2003) zorgt de permanente 

reorganisatie van de samenleving immers niet alleen voor een permanente reorganisatie van 

de ruimte en de instrumenten (zoals PPS) waarmee dat gebeurt, maar ook voor een 

permanente reorganisatie van de politiek en daarmee haar beslissingen om al dan niet 

binnen een PPS te participeren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij alle casussen de 

houding van het bestuur (vooral dat van het waterschap) een groot (positief) effect had op 

het succes van de PPS. Een positieve houding van het bestuur van het betrokken waterschap 

lijkt dus een duidelijke succesfactor. Nederpel (persoonlijke communicatie, mei 2011) noemt 

een PPS dan ook “geen haalbare kaart” als het bestuur er niet achter staat.  

 

Een centraal begrip uit het HI is padafhankelijkheid. Uit het empirische onderzoek blijkt dat 

padafhankelijkheid in de praktijk een belangrijke rol kan spelen. Bij casus Veenoordkolk en 

Teugse kolk en in mindere mate bij het Dynamisch Beekdal is te zien dat padafhankelijkheid 

een negatieve invloed kan hebben op het succes van een PPS. Bij het beheer en de inrichting 

van watersystemen is het gangbare pad publiek initiatief en publieke dominantie. Bij de 

realisatie van rode ontwikkelingen is PPS volgens Otten (persoonlijke communicatie, juni 

2011) veel meer gemeengoed. Juist in de groene sector en bij het waterbeheer is veel minder 

bekendheid met verdienmodellen en de betrokkenheid van private partijen. De houding van 

ambtenaren lijkt soms kritischer, of zelfs negatiever te kunnen zijn wanneer er voor een 

ander pad wordt gekozen (Otten, persoonlijke communicatie, juni 2011). Bij casus 

Veenoordkolk en Teugse kolk initieert een private partij een ruimtelijke ontwikkeling op een 

locatie waar de gemeente geen concreet beleid voor heeft. Tevens wordt er geld verdiend 

met een groen/blauwe ontwikkeling. Dit zijn allemaal punten waar de organisatie van de 

gemeente niet op is ingericht. Het is voor de gemeente daarom lastig om medewerking te 

verlenen. Zelfs het verlenen van personele ondersteuning is lastig, omdat er geen beleid 

voor de betreffende locatie is en dus geen personele inzet is begroot. Self reinforcement is een 

van de belangrijke oorzaken van padafhankelijkheid (Page, 2006, p. 88) die hier een rol lijkt 

te spelen. In het geval van een privaat initiatief, zoals bij Veenoordkolk en Teugse kolk is er 

geen concreet beleid voor de locatie, kan geen personeel worden ingezet omdat dit niet is 

begroot, etc. De organisatie van de gemeente lijkt al met al het kiezen voor het pad van 

privaat initiatief  in de weg te staan hoe plausibel het private initiatief ook is. Dit is een 

belangrijke valkuil bij padafhankelijk die ook door Pieson en Skocpol (2002) worden 

genoemd. Omdat de organisatie van de publieke partij hier beter op af is gestemd wordt 

voor het gangbare pad gekozen.  

 

Hall en Taylor (1996) geven aan dat een crisissituatie vaak noodzakelijk is voordat er een 

ander pad wordt gekozen. Bij Het Nieuwe Water lijkt het overdreven om van een echte 

crisissituatie te spreken, maar kan er toch van een ‘critical junction’ worden gesproken. Er 
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speelden verschillende urgente problemen in het gebied. Deze problemen konden alleen in 

samenhang goed worden opgelost en de innovatiekracht van een private partij werd als een 

belangrijke reden gezien om voor PPS te kiezen. Daarnaast fungeerden perioden van 

wateroverlast als ‘schock event’ en zorgden voor een nauwere betrokkenheid van het 

hoogheemraadschap. Er kan worden gesteld dat deze problematiek een ‘critcal junction’ 

vormde om de zaken anders aan te pakken. Bij casus Veenoordkolk en Teugse kolk vormen 

de slechte marktomstandigheden een ‘critical junction’ voor de private partij om zelf 

initiatief te nemen voor projecten. Door de slechte marktomstandigheden hebben de private 

partijen, zoals adviesbureaus moeite hun werkvoorraad op peil te houden. De 

adviesbureaus krijgen minder offerteaanvragen binnen, hierdoor zijn ze min of meer 

genoodzaakt om zelf op zoek te gaan naar verdienmogelijkheden om zo projecten toch van 

de grond te krijgen. Hier lijkt dus de economische crisis de achterliggende oorzaak om een 

ander pad te kiezen10. 

8.2.2  RATIONAL CHOICHE INSTITUTIONALISM  

Een belangrijk argument van het RCI is dat een bepaalde institutionele context het gevolg is 

van een poging van actoren om transactiekosten te verlagen. De rational choice economen 

gaan er van uit dat actoren met een (zij het beperkte) rationaliteit handelen vanuit 

economische motieven (Hall en Taylor, 1996, Immergut, 1998). Er wordt daarom 

verondersteld dat diverse economisch aspecten van invloed zouden zijn op het succes van 

een PPS. Uit de onderzochte casussen blijkt dat de economische aspecten in positieve mate 

een bijdrage leveren aan het succes van een PPS. Bij casus Veenoordkolk en Teugse kolk was 

het voor de publieke partij een belangrijke reden om de PPS aan te gaan. De verdeling van 

de financiële risico’s werd dan ook hoog gewaardeerd door de publieke partij. Ondanks dat 

de private partij deze en andere aspecten voor deze casus neutraal beoordeelde schuilden er 

wel rationele economische motieven uit het handelen van de private partij. Pohlmann 

(persoonlijke communicatie, mei-juni 2011) geeft aan dat ook advies- en ingenieursbureaus 

te leiden hebben onder de economische crisis. Offertes van overheden blijven uit, waardoor 

bedrijven zelf aan de slag moeten met creatieve ideeën en innovatie. Zelf initiatieven nemen 

voor projecten en het aangaan van een PPS zijn voor de bedrijven een kans om werk binnen 

te halen. Hoewel de economische aspecten bij alle casussen over het algemeen positief 

worden beoordeeld blijken vooral de publieke partijen niet hoofdzakelijk gedreven door 

rationele economische motieven. Bij de casussen Het Nieuwe Water en het Dynamisch 

Beekdal waren synergievoordeleneen belangrijkere reden voor de publieke partijen om een 

PPS aan te gaan. De veronderstellingen van Williamson (1975, 1985) worden dus maar ten 

dele gesteund door dit onderzoek. De neo-institutionele economie gaat er immers vanuit dat 

actoren bovenal rationeel handelen uit economisch eigenbelang. Een PPS zou volgens het 

RCI dan ook het resultaat zijn van een poging om transactiekosten te verlagen. Hoewel 

kostenvoordelen zeker een rol spelen lijken andere factoren (dan het verlagen van 

transactiekosten) in elk geval bij casus Het Nieuwe Water en het Dynamisch Beekdal 

minstens zo belangrijk. De hoogte van de transactiekosten vormden wel een belangrijk 

argument voor de te kiezen organisatievorm van de PPS. De oprichting van een 

ontwikkelingsmaatschappij brengt bijvoorbeeld veel transactiekosten met zich mee. Deze 

zijn bij casus Het Nieuwe Water echter lager dan de voordelen die worden bereikt, doordat 

                                                             

10 De Boer, N. (mei 2011), persoonlijke communicatie, Arcadis ‘s-Hertogenbosch.  
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er doelmatiger wordt gewerkt door de gekozen organisatievorm. Bij de casus Veenoordkolk 

en Teugse kolk waren de hoogte van de transactiekosten een van de redenen om geen 

aparte organisatie op te richten, zoals een ontwikkelingsmaatschappij. Het is duidelijk dat 

de grootte, looptijd en andere casusspecifieke factoren van invloed zijn op de vraag of 

bijvoorbeeld de oprichting van een ontwikkelingsmaatschappij uiteindelijk leidt tot een 

verlaging van transactiekosten.  

 

8.2.3  SOCIOLOGICAL INSTITUTIONALISM  

Een belangrijk aspect dat van invloed is op het succes van een PPS en dat tot het SI wordt 

gerekend is ‘vertrouwen’. Bij alle onderzochte casussen blijkt vertrouwen een vrij groot 

positief effect te hebben op het succes van de PPS. In het theoretisch kader is al aangeduid 

dat vertrouwen lastig te definiëren is en er in elk geval onderscheidt kan worden gemaakt 

tussen institutioneel vertrouwen en iets wat persoonlijk vertrouwen genoemd kan worden. 

Er is echter gebleken dat er op basis van de empirische dataverzameling (in eerste instantie) 

weinig diepgaande nieuwe inzichten zijn verworven met betrekking tot het aspect 

vertrouwen. Het feit dat het aspect vertrouwen, zoals opgenomen in het beoordelingskader 

onvoldoende is geoperationaliseerd is hier debet aan. Volgens Nooteboom (2010) is deze 

onvolkomenheid vaker te zien in onderzoek naar vertrouwen, of zoals hij het in Het 

Financiële Dagblad (07-10-2010) treffend verwoord: “Vertrouw uitspraken over vertrouwen niet 

voordat in de vraagstelling met de meerduidigheid van het begrip rekening is gehouden”.  

 

Een kritische bestudering van voornamelijk Nooteboom (2002, 2007)11 leert dat er tijdens de 

empirische dataverzameling onvoldoende rekening is gehouden met de meerduidigheid 

van de notie vertrouwen om tot nieuwe inzichten te komen. Om deze reden is de 

respondenten via de e-mail opnieuw een aantal interviewvragen voorgelegd over 

vertrouwen en de manier waarop ze dat aspect hebben beoordeeld (rekening houdend met 

de in de voetnoot beschreven implicaties). In bijlage 5 zijn de aanvullende interviewvragen 

                                                             

11 De notie ‘vertrouwen’ is volgens Nooteboom (2007) onderhevig aan veel verschillende interpretaties 

en onduidelijkheden. In zijn paper geeft Nooteboom (2007) dan ook enkele aanbevelingen voor 

empirisch onderzoek  naar en analyse van vertrouwen. De onderzoeker moet zich volgens Nooteboom 

(2002, 2007) bewust zijn van de verschillende objecten van vertrouwen. Vertrouwen kan zowel het 

vertrouwen in personen binnen een PPS betreffen als de organisaties waarin ze werken als geheel. 

Daarnaast maakt Nooteboom (2007) onderscheidt tussen vertrouwen op (reliance) en vertrouwen in 

(trust). Vertrouwen op betekent volgens Nooteboom (2007) dat je kwetsbaar bent voor het handelen van 

anderen, maar vertrouwt dat het uiteindelijk wel goed komt. Dit kan om verschillende redenen zijn. 

Eigenbelang en dwang kunnen een rol spelen (Nooteboom, 2002, 2007). De organisatie van een PPS kan 

er bijvoorbeeld voor zorgen dat vertrouwen kan worden ‘afgedwongen’ door contracten, of andere 

manieren van wetshandhaving. Vertrouwen in (trust) gaat verder. Er is hier meer sprake van 

intentioneel vertrouwen dat eigenbelang overstijgt. Dit vertrouwen is gebaseerd op bijvoorbeeld 

moreel, ethiek, of vriendschap. In dit geval gaat de ene partij ervan uit dat de andere niet 

opportunistisch zou handelen, zelfs niet wanneer hij hiervoor de mogelijkheid zou krijgen. Ten derde 

maakt Nooteboom (2002, 2007) onderscheidt tussen vertrouwen in competenties en intentie.  
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te zien. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van deze aanvullende verworven 

informatie.  

 

Nooteboom (2002) geeft in een schematisch overzicht verschillende mogelijke ‘bronnen’ van 

vertrouwen weer. Het schema kan volgens Nooteboom (2007) worden gebruikt om te 

analyseren welke bronnen van vertrouwen er in een praktijksituatie juist wel of niet 

aanwezig zijn. Bij de verschillende bronnen van vertrouwen maakt Nooteboom (2002, 2007) 

onderscheidt tussen vertrouwen op macroniveau en vertrouwen op microniveau. Het 

macroniveau beschrijft verschillende bronnen van vertrouwen die betrekking hebben op 

vertrouwen op (reliance). Deze bronnen van vertrouwen worden ook wel ‘universalistic 

sources’ genoemd (Deutsch, 1973) of ‘impersonal sources’ (Shapiro, 1987). Hiertegenover staan 

de bronnen van vertrouwen op microniveau welke vooral betrekking hebben vertrouwen in 

(trust). Deze bronnen van vertrouwen staan dan ook bekend als ‘particularistic’ (Deutsch, 

1973), of in lijn met Shapiro (1973) ‘personalized sources’. Op basis van het theoretische 

model van Nooteboom (2002) is onderstaand beschreven welke bronnen van vertrouwen op 

macro- en microniveau er bij de casussen zijn gevonden. Daarnaast is de relatie met de 

institutionele context beschreven en zijn oplossingsrichtingen aangedragen om het 

vertrouwen te vergroten. 

 

Vertrouwen op macroniveau  

Bij alle casussen is het vertrouwen in de organisatie van de andere partij middel tot hoog. 

Dit lijkt vooral voort te komen uit eerdere positieve ervaringen. Bij Veenoordkolk en Teugse 

kolk lijken de fundamentele verschillen tussen de instituties markt en staat wel een 

negatieve invloed te hebben op het vertrouwen. De publieke partij is bang dat de private 

partij alleen oog heeft voor winstmaximalisatie. Meer transparantie was hier volgens Otten 

(persoonlijke communicatie, juni 2011) een mogelijke oplossing geweest om het 

institutionele vertrouwen te vergoten. Het institutionele vertrouwen bij Het Nieuwe Water 

is hoog. De keuze voor BNG gebiedsontwikkeling die door de publieke partijen als een 

betrouwbare organisatie wordt gezien draagt hier volgens Nederpel (persoonlijke 

communicatie, december 2011) aan bij. Bij casus Het Nieuwe Water en Veenoordkolk en 

Teugse kolk was de PPS zelf goed georganiseerd en is er de mogelijkheid tot controle wat 

een belangrijke bron van vertrouwen op macroniveau vormt. Het is opvallend dat bij casus 

Dynamisch Beekdal deze bron van vertrouwen laag is. Er is nauwelijks sprake van controle, 

omdat er geen juridisch bindende afspraken zijn opgesteld. Men kan zich dit veroorloven, 

omdat met name het persoonlijke vertrouwen heel groot is. Een groot persoonlijk 

vertrouwen kan volgens Nooteboom (2007) een voordeel zijn, omdat het transactiekosten 

verlaagt. Het is dan immers niet nodig om alles tot in detail formeel te regelen. Daarnaast 

geeft Pastor (persoonlijke communicatie, december 2011) aan dat de bereidheid tot 

samenwerking voor hem zwaarder weegt dan een intentieovereenkomst. Toch vormt dit 

een groot risico. Er is dan, zoals Lubbersen (persoonlijke communicatie, december 2011) 

aangeeft immers niets om op terug te vallen. In dit licht is de bevinding van Nooteboom 

(2007) van groot belang die stelt dat vertrouwen ‘vloeibaar’ is. Onder minder gunstige 

omstandigheden zullen partijen eerder geneigd zijn opportunistisch te handelen. Zeker nu 

landgoedontwikkelingen volgens Kloeze (persoonlijke communicatie, december 2011) onder 

druk staan lijkt het daarom verstandig om afspraken ten minste op hoofdlijnen vast te 

leggen. Hij is echter net als Pastor (persoonlijke communicatie, december 2011) van mening 

dat vertrouwen zich niet door een intentieovereenkomst laat sturen. Een 
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intentieovereenkomst zou volgens Kloeze (persoonlijke communicatie, december 2011) 

echter alleen al nuttig zijn geweest, omdat alle betrokkenen dan worden gedwongen om  

goed over de consequenties van het project na te denken. De mate waarin vertrouwen op 

macroniveau aanwezig is bij de verschillende casussen wordt op basis van Nooteboom 

(2002,2007) in tabel 14 weergegeven.  

 

Aanwezigheid van 

vertrouwen op 

macroniveau. 

Gebaseerd op 

Nooteboom 

(2002,2007).  

 

Het Nieuwe Water   Dynamisch Beekdal Veenoordkolk en 

Teugse kolk 

Institutionele 

vertrouwen: vertrouwen 

dat de organisatie van 

de andere partij  in 

staat is om aan de 

verwachtingen van de 

PPS te voldoen.  

Hoog: vooral vanwege 

keuze van BNG 

gebiedsontwikkeling 

als private partij. 

Daarnaast hebben de 

verschillende partijen 

eerdere problemen 

samen opgelost.  

Middel- hoog: geen 

duidelijke verklaring, 

lijkt vooral gebaseerd 

op het feit dat de 

samenwerking al jaren 

goed gaat.  

Middel: met name de 

publieke partij vertrouwt 

de private partij niet 

helemaal, vanwege 

andere 

waarden/belangen. Is 

bang dat private partij 

alleen voor 

winstmaximalisatie 

gaat.  

Organisatie van de 

PPS: 

controle 

Hoog: duidelijke 

organisatie geeft 

vertrouwen  

Laag: door het 

ontbreken van duidelijk 

bindende afspraken.  

Middel- hoog: 

contractuele afspraken  

Relatie met 

institutionele context  

Vooral met het HI, want vertrouwen is te herleiden op de organisaties van 

de verschillen partijen en de organisatie met bijbehorende formele regels 

van de PPS zelf. Daarnaast lijkt het institutionele vertrouwen in ieder geval 

bij casus Dynamisch Beekdal ook afhankelijk van de samenwerking uit het 

verleden, dus historisch gegroeid (Pad- afhankelijk). 

Oplossingsrichting voor 

verhogen van 

vertrouwen op 

macroniveau (reliance)  

n.v.t.  Afspraken op 

hoofdlijnen formeel 

vastleggen. 

 

Instellen van een 

onafhankelijke 

gebiedsmakelaar  

(Pastor, persoonlijke 

communicatie, 

december 2011)  

Meer transparantie over 

kostenverhaal had er 

volgens Otten 

(persoonlijke 

communicatie, juni 

2011) waarschijnlijk toe 

geleid dat de publieke 

partij de private partij 

meer had vertrouwd.  

 

Vertrouwen op microniveau 

Bij casus Het Nieuwe Water is er volgens Nederpel (persoonlijke communicatie, december 

2011) sprake van een ‘klik’ tussen de betrokken personen. De partijen vinden elkaar 

hierdoor makkelijker. Het is onduidelijk waar dit persoonlijk vertrouwen precies vandaan 

komt, maar ervaringen uit het verleden en ook vooroordelen lijken een rol te spelen 

(Nederpel, persoonlijke communicatie, december 2011). Zowel Lubbersen, Pastor en Kloeze 

(persoonlijke communicatie, december 2011) geven het belang aan van groot persoonlijk 

vertrouwen voor het succes van casus het Dynamisch beekdal. Ze geven aan dat dit 

vertrouwen niet echt afdwingbaar is en dat ‘ontstaat’, maar wel telkens opnieuw bewezen 

moet worden. Bij casus het Dynamisch Beekdal speelt het in ieder geval duidelijk mee dat 

partijen zich met elkaar kunnen identificeren. Lubbersen en Pastor (persoonlijke 

Tabel 14 

Aanwezigheid van vertrouwen 

op macroniveau. 
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communicatie, december 2011) geven aan dat er voor beide partijen voordeel te behalen 

moet zijn en dat men elkaar dit moet gunnen. Pohlmann (persoonlijke communicatie,  

december 2011 ) geeft aan dat het bij casus Veenoordkolk en Teugse kolk het in de beginfase 

vooral om vertrouwen draaide. Het heeft relatief lang geduurd voordat er een officieel 

contract werd opgesteld. Er waren wel eerder afspraken gemaakt, maar deze lagen niet 

rotsvast. Pohlmann (persoonlijke communicatie, december 2011) spreekt hier van een 

zogenaamd ‘herenakkoord’ waar beide partijen zich ook uit fatsoen aan houden. In tabel 15 

is de mate van micro- vertrouwen bij de verschillende casus weergegeven op basis van de 

verschillende bronnen van vertrouwen die Nooteboom (2002, 2007) beschrijft.  

 

Aanwezigheid van  

vertrouwen op 

microniveau  

Gebaseerd op 

Nooteboom 

(2002,2007).  

Het Nieuwe Water   Dynamisch Beekdal Veenoordkolk en 

Teugse kolk 

(Persoonlijk) 

vertrouwen gebaseerd 

op motivatie/intentie, 

moraal etc. 

Middel- hoog: 

persoonlijke ‘klik’ 

waardoor partijen elkaar 

vinden. 

Hoog: sprake van een 

duidelijke ‘klik’. Partijen 

kunnen zich met elkaar 

identificeren. Gunnen 

elkaar iets. 

Middel, respondenten 

beoordelen dat moraal 

en ethiek van 

verschillende partijen 

niet heel goed op elkaar 

aansluiten. Er is wel 

sprake van een ‘heren 

akkoord’ dat voldoende 

sterk bleek dus op dit 

punt was er wel sprake 

van persoonlijk 

vertrouwen. 

(Persoonlijk) 

vertrouwen gebaseerd 

op andere factoren, 

zoals achtergrond en 

competenties  

Middel- hoog  Middel- hoog  Hoog: betrokken 

personen spreken 

elkaars taal vanwege 

gezamenlijke 

achtergrond (beide 

werkzaam geweest bij 

soortgelijk 

adviesbureau).  

Laag: wat betreft de rol 

van Rijkswaterstaat.  

Relatie met 

institutionele context  

Vooral betrekking op 

het SI vanwege nadruk 

op intenties, moraal etc. 

Vooral betrekking op het 

SI vanwege nadruk op 

intenties, moraal etc. 

Ook deels historisch 

gegroeid, vanwege 

achtergronden 

personen. 

Oplossingsrichting voor 

verhogen van 

vertrouwen op 

microniveau (trust)  

Het persoonlijke vertrouwen laat zich volgens de respondenten niet/nauwelijks 

sturen. Het nakomen van afspraken wordt als belangrijk gezien. 

 

Aan de voorkant investeren om vanaf de start een goede relatie op te bouwen, 

of in het uiterste geval andere personen betrekken bij het project worden als 

eventuele oplossingen gezien (Nederpel, persoonlijke communicatie, 

december 2011)  

 

Het lage vertrouwen in Rijkswaterstaat komt voort uit het feit dat een persoon 

niet bevoegd was om Rijkswaterstaat op alle onderdelen te 

vertegenwoordigen. Oplossing volgens (Pohlmann, persoonlijke 

communicatie, 2011) is dat elke partij moet worden gerepresenteerd door een 

bevoegd persoon.  

Tabel 15 

Aanwezigheid van 

vertrouwen op 

microniveau. 
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Een ander aspect dat tot het SI wordt gerekend en bij twee van de casussen van een negatief 

effect had op het succes van de PPS zijn de verschillen tussen bedrijfsculturen van publieke 

en private partijen. Deze negatieve beoordeling lijkt vooral voort te komen uit de verschillen 

tussen de organisatie van de marktpartijen en de publieke partijen. Deze verschillen in 

organisatie hebben weer alles te maken met de verschillen in taken en 

verantwoordelijkheden van de staat versus de markt. Verschillen tussen bedrijfsculturen 

lijken dan ook van invloed te kunnen zijn op zowel het institutioneel- als persoonlijk 

vertrouwen. Het aspect bedrijfsculturen lijkt dus zowel binnen het HI als het SI te passen. 

Dit geeft nog eens aan dat er geen scherpe grenzen bestaan tussen de verschillende 

stromingen. Om toch tot een puur functionele indeling te kunnen komen wordt het aspect 

vanwege de nadruk op culturen onder het SI geplaatst.  

8.3 VERBETERD CONCEPTUEEL MODEL VOOR DE PRAKTIJK 

VAN PPS BIJ HET BEHEER EN DE INRICHTING VAN 

REGIONALE WATERSYSTEMEN  

Het conceptuele model (figuur 3) is een op de theorie gebaseerde schematische weergave 

van de invloed van de institutionele context op het succes van een PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen. Op basis van de theorie is de institutionele context 

verder uitgewerkt in concrete aspecten. Deze verschillende aspecten vormen samen een 

beoordelingskader en zijn getoetst in een specifiek deel van de empirie (PPS projecten bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen). De resultaten hiervan zijn in 

hoofdstuk 7 uitgebreid toegelicht. In de paragraven 8.1 en 8.2 zijn de resultaten van het 

empirische onderzoek vergeleken met de theoretische inzichten. Hieruit blijkt dat vrijwel 

alle aspecten die tot de institutionele context worden gerekend ook in de praktijk van 

invloed zijn op het succes van de PPS projecten. Op basis van het empirische onderzoek zijn 

er geen geheel nieuwe aspecten naar voren gekomen die op basis van de theorie in eerste 

instantie niet waren geïdentificeerd. Zoals tevens op basis van de theorie is voorspeld waren 

zowel aspecten die tot het HI, RCI en SI kunnen worden gerekend van invloed op het succes 

van een PPS. Geen van de verschillende stromingen blijkt hierbij duidelijk dominant. Er kan 

dus worden gesteld dat het conceptuele model en het daaruit voortvloeiende 

beoordelingskader, een geschikte manier is gebleken om de institutionele theorieën te 

operationaliseren.  

 

Het (theoretische) conceptuele model (figuur 3) kan dus in grote lijnen worden 

gehandhaafd. Toch kan er niet aan de bevindingen in dit hoofdstuk voorbij worden gegaan 

die erop wijzen dat het conceptuele model (figuur 3) op een aantal onderdelen geen 

adequate weergave van de werkelijkheid is, om de volgende redenen: 

 op basis van de empirie is er nog een ander niveau van meerwaarde te onderscheiden 

die niet is opgenomen in figuur 3; 

 er wordt verondersteld dat alle aspecten die tot de institutionele context behoren even 

zwaar wegen. Uit de praktijk blijkt echter dat sommige aspecten nauwelijks effect 

hebben en andere aspecten een groot effect hebben; 

 uit het conceptuele model (figuur 3) blijkt niet of de afzonderlijke aspecten die tot de 

institutionele context worden gerekend een positief of negatief effect op het succes 

hebben. Uit het empirische onderzoek blijkt echter dat een aantal aspecten een duidelijk 

negatief effect hebben en een aantal aspecten een duidelijk positief effect hebben; 
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 het aspect vertrouwen wordt in figuur 3 tot het SI gerekend en het aspect wordt verder 

niet geoperationaliseerd. Uit paragraaf 8.2 blijkt echter dat vertrouwen een meerduidig 

aspect is waar rekening mee moet worden gehouden. Er zijn twee duidelijk 

verschillende categorieën van vertrouwen te onderscheiden. Een van deze categorieën 

wordt onder het HI geschaard en een onder het SI.  

 

Om het conceptuele model een betere weergave van de werkelijkheid te laten zijn is daarom 

aan de hand van de bevindingen in dit hoofdstuk een verbeterd conceptueel model 

opgesteld. Ten opzichte van het theoretische conceptueel model zijn een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. Onderstaand worden de wijzigingen in het verbeterde conceptueel model 

(figuur 5) ten opzichte van het origineel (figuur 3) toegelicht. 

 

Afhankelijk variabele (succes van PPS) 

 Er is een mogelijke vorm van meerwaarde toegevoegd die in de casus Veenoordkolk en 

Teugse kolk te zien was: publieke doelen worden door privaat initiatief gerealiseerd.  

 

Onafhankelijke variabele (institutionele context)  

 Een aantal aspecten uit het beoordelingskader, zoals het aspect ‘mate waarin moraal en 

ethiek van private en publieke partijen bij elkaar aansluiten’ en ‘houding van 

eindverantwoordelijke private partij’ is weggelaten. Hier is voor gekozen omdat het 

totale positieve dan wel negatieve effect van de aspecten op het succes van de PPS zeer 

klein is. Dit is per aspect bekeken door de scores van de casussen bij elkaar op te tellen.  

 De aspecten met het meest significante positieve of negatieve effect op het succes zijn 

benadrukt doordat ze dikgedrukt zijn weergegeven en zijn voorzien van een + (positief 

effect) of – (negatief effect). De scores met een significant positief of -negatief effect op 

het succes worden gekenmerkt, doordat ze als gemiddelde van de drie casussen 

duidelijk positief dan wel negatief scoren. Het geeft echter een vertekend beeld als een 

aspect bij één casus bijvoorbeeld +10 scoort en bij de andere twee casussen -1. Het 

gemiddelde zou dan nog steeds ≈ +3 zijn, maar de bewering dat dit aspect van 

significant positief effect is op het succes van een PPS zou niet betrouwbaar zijn. Een 

andere voorwaarde om een aspect als significant te zien (en met een + of – te markeren) 

is daarom dat het bij alle drie de casussen in meer of mindere mate positief dan wel 

negatief moet scoren. Indien een aspect bij alle casussen +3 scoort is het immers wel 

aannemelijk dat dit aspect een significant positief effect heeft op het succes van een PPS. 

In tabel 13 zijn de scores van de aspecten met een significant positief of - negatief effect 

al weergegeven en toegelicht. 

 Op basis van de kritische literatuurstudie en de aanvullende verzamelde empirische 

data is het aspect vertrouwen aangepast. De aspecten die betrekking hebben op 

vertrouwen zijn ingedeeld in twee categorieën: namelijk vertrouwen op macroniveau 

(reliance) en het vertrouwen op microniveau (trust), omdat dit duidelijk twee 

verschillende vormen van vertrouwen zijn die op basis van verschillen de criteria 

worden beoordeeld. Vertrouwen op macroniveau wordt vooral bepaald door het 

vertrouwen in instituties en de organisatie van de PPS zelf. Deze categorie van 

vertrouwen ligt daarom het meeste in lijn met het HI en wordt daarom tot deze stroming 

gerekend. Vertrouwen op microniveau richt zich meer op het persoonlijke vertrouwen 

dat onder andere is gebaseerd op informele regels, zoals moraal en intentie. Het 

vertrouwen op microniveau wordt daarom tot het SI gerekend. 

 



 

Publiek- private samenwerking bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen.  
 

  

 

  
 

      

 

 :  - Concept ARCADIS 

  

104 
    

 

 

In onderstaande figuur 5 is het verbeterde conceptuele model te zien.  

 Figuur 5  

Verbeterd conceptueel 

model n.a.v. synthese 

theorie en resultaten 

empirisch onderzoek  
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In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vier onderzoeksvragen die in paragraaf 1.4 

zijn gesteld. De conclusies worden per onderzoeksvraag gegeven. Aansluitend hierop 

worden aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen (onderzoeksvraag 4) zijn niet in een 

aparte paragraaf opgesomd, maar zijn gegeven in de paragraaf waar ze betrekking op 

hebben. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een kritische reflectie op het onderzoek. Ter 

afronding van het onderzoek zal een slotbeschouwing worden gegeven.  

9.1 BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN  

 

1. Waaruit bestaat de institutionele context van PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen? 

  

Het beheer en de inrichting van regionale watersystemen vindt plaats binnen een 

institutionele context. Deze institutionele context bestaat uit bepaalde maatschappelijke 

patronen die van invloed zijn op de dagelijkse praktijk van het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. Doordat het gedrag van individuen door zowel formele- als 

informele regels wordt gestuurd komen bepaalde maatschappelijke patronen tot uiting. Dit 

is een aanname van het institutionalisme die in elk geval, wat PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen betreft, door dit onderzoek wordt ondersteund. Bij 

de onderzochte casussen was het gedrag van actoren en daarmee het succes van de PPS 

afhankelijk van de institutionele context. Hiervoor moeten de regels wel worden erkend en 

een bepaalde status genieten. De formele en informele regels, vaak vertaald in bepaalde 

procedures en organisatievormen bieden een houvast of zijn zelfs kaderstellend bij het 

handelen van individuen. Deze regels structuren dus ook het gedrag van actoren binnen een 

PPS en zijn hierdoor (mede of zelfs hoofdzakelijk) van invloed op de uitkomsten van de 

PPS. Deze maatschappelijke patronen zijn er niet voor niets. Collectieve intentie van 

individuen ligt er vaak aan ten grondslag.  

 

Instituties worden dus vooral geassocieerd met regels, procedures en organisatievormen. 

Wat instituties precies zijn vormt een voortgaand debat in de wetenschap. Binnen het 

nieuwe of neo- institutionalisme zijn een drietal hoofdstromingen te onderscheidden die 

allen een ander licht schijnen op instituties en het ontstaan ervan. Het historical 

institutionalism en met name de organization theory richt zich voornamelijk op organisaties 

en hun regels. Deze theorieën gaan ervan uit dat veel van deze organisatievromen en 

bijbehorende regels en procedures om rationele redenen zijn geïntroduceerd. De instituties 

zorgen ervoor dat er aan maatschappelijke doelen kan worden voldaan. Om bijvoorbeeld 

9 Conclusies en 

aanbevelingen 

HOOFDSTUK 
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waterveiligheid te garanderen zijn er organisaties nodig die de watersystemen beheren en 

het gedrag van individuen middels wet- en regelgeving beïnvloeden. Daarnaast gaat het HI 

ervan uit dat bepaalde organisaties historisch gegroeid zijn. De dagelijkse praktijk bij zowel 

publieke partijen als private partijen verloopt voor een groot deel volgens historisch 

gegroeide, ingesleten patronen die lastig te doorbreken zijn (padafhankelijkheid). Het 

rational choice institutionalism gaat er vanuit dat individuen rationeel handelen vanuit 

economisch eigenbelang. Deze theorie ziet een bepaalde organisatievorm dan ook vooral als 

het resultaat van het zo laag mogelijk houden van transactiekosten. Instituties in de vorm 

van wet- en regelgeving (zoals eigendomsrechten en belastingen) zijn noodzakelijk om 

marktfalen tegen te gaan. Het sociological institutionalism gaat ervan uit dat instituties niet 

zozeer voortkomen uit economische rationaliteit of nodig zijn om maatschappelijke doelen 

te behalen, maar dat ze voortkomen uit de culturele achtergrond van individuen. Het SI 

richt zich dan ook vooral op de informele regels, zoals normen en waarden. Organisaties 

van zowel private als publieke partijen richten hun organisatie zo in dat deze past bij de 

culturele achtergronden van individuen om zo maatschappelijk draagvlak te creëren.  

 

Zowel de formele als de informele regels zijn van invloed op een PPS bij het beheer en de 

inrichting van regionale watersystemen. Deze regels en daarmee samenhangende 

organisaties en organisatievormen structuren het gedrag van de actoren binnen een PPS. 

Juist bij een PPS zijn ook de verschillen tussen de fundamentele instituties van de staat vs. 

de markt van groot belang. De staat heeft andere taken en verantwoordelijkheden dan de 

markt. Hierdoor is ook de organisatie verschillend. De staat moet bijvoorbeeld 

democratische legitimatie afleggen, omdat zij het publieke belang dient. De private partijen 

worden echter gekenmerkt door rationeel economisch handelen.  

 

2. Welke mogelijkheden zijn er voor PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen?  

a. Wat zijn de opgaven/beleidsdoelen voor het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen 

b. Welke concepten voor PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

 watersystemen zijn er bekend?  

 

De komende decennia hebben de beheerders van de regionale watersystemen te maken met 

aanzienlijke opgaven. De opgaven zijn grosso modo te verdelen in vier categorieën: 

waterveiligheid, waterkwaliteit, voldoende water, en natuur/landschap/recreatie. In de 

Nederlandse delta is waterveiligheid van groot belang. Het regionale waterbeheer speelt een 

steeds belangrijkere rol bij waterveiligheid in lijn met de trits vasthouden- bergen- afvoeren 

en het geldende discours ‘ruimte voor water’. Ruimtelijke maatregelen, zoals regionale 

waterberging spelen hierbij een belangrijke rol. Het bereiken van een goede waterkwaliteit 

is de komende decennia een opgave die de nodige investeringen zal vergen, met de 

Europese Kaderrichtlijn Water als stok achter de deur. Ook voor waterkwaliteit zijn 

ruimtelijke maatregelen (zoals beekherstel) noodzakelijke en effectieve maatregelen. Naast 

water te veel is er ook steeds meer sprake van watertekort. De droogte van afgelopen 

voorjaar en de economische schade als gevolg illustreert het toenemende probleem. 

Natuur, landschap, recreatie en beleving maken met name als gevolg van maatschappelijke 

veranderingen een steeds belangrijker onderdeel uit van het regionale waterbeheer. Met 

veel watergerelateerde natuur en dwingende Europese regelgeving, kan natuur als een 

volwaardig doel worden gezien bij het beheer en de inrichting van de regionale 
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watersystemen. Recreatie en beleving worden vaker als nevendoel gezien. In de praktijk 

wordt met een project vaak aan veel verschillende doelen voor het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen voldaan. Er is bij het beleid voor het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen in sommige gevallen sprake van ‘beleidsdrukte’ met veel 

verschillende doelen en termen die weinig onderscheidend lijken. Deze beleidsdrukte kan 

zeker bij private partijen onduidelijkheid creëren.  

 

De belangrijkste opgaven voor het beheer en de inrichting van regionale watersystemen zijn 

goed te combineren in een PPS. Het nationaal en provinciaal beleid richt zich dan ook op het 

betrekken van private partijen. Op het regionale niveau waar de projecten voor het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen worden geïmplementeerd richten de 

waterschappen zich in hun beleid (waterbeheersplannen) echter niet tot nauwelijks op PPS.  

Wanneer er bijvoorbeeld een waterbergingsgebied moet worden ingericht is de standaard 

strategie zelf grond aankopen en zelf ontwikkelen. Toch kunnen de waterschappen, zoals 

blijkt uit de onderzochte casussen wel degelijk over de grenzen van hun eigen sector heen 

kijken. De conclusie bij onderzoeksvraag 2a leidt tot onderstaande aanbeveling.  

 

AANBEVELING BELEIDSDOELEN  

Het verdient aanbeveling dat bij het beleid van de waterschappen meer aandacht wordt geschonken 

aan de kansen van PPS. Bij projecten kan worden geïnventariseerd of PPS succesvol kan worden 

ingezet alvorens het waterschap eigenstandig gaat inrichten. Daarnaast dienen de verschillende 

beleidsdoelen die zijn geformuleerd voor het regionale waterbeheer kritisch tegen het licht te worden 

gehouden. De beleidsdrukte en daarmee de complexiteit kunnen worden verminderd wanneer 

onvoldoende onderscheidende beleidsdoelen worden geschrapt, of samengevoegd.  

 

Er zijn verschillende concepten die geschikt zijn voor PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen. Rode ontwikkelingen blijken goed gecombineerd te kunnen 

worden met waterberging. Beiden hebben vooral in het westen van het land een 

toenemende ruimteclaim en kunnen elkaar versterken. Door de functiecombinatie kan er 

met hogere dichtheden worden gebouwd met behoud van de ruimtelijke kwaliteit en 

waterveiligheid. Met dit concept worden vooral synergievoordelen bereikt, al kunnen de 

rode ontwikkelingen ook meebetalen aan de blauwe ontwikkelingen. De Casus Het Nieuwe 

Water illustreert het succes van dit concept. Recreatieve ontwikkelingen, zoals 

landgoedontwikkelingen en golfbanen blijken goed te verenigen met beekherstel projecten. 

De PPS concepten met recreatieve ontwikkelingen bevatten ook vaak rode componenten. 

Een risico bij dergelijke concepten is dat het vooral een zoektocht naar rode functies wordt. 

Daarnaast staan de verdienmodellen bij rode ontwikkelingen als gevolg van de economische 

crisis onder druk. Een combinatie van waterberging en duurzame energiewinning lijkt een 

interessant en veelbelovend concept. Zeker gezien de ambities op het vlak van 

duurzaamheid bij de waterschappen. Wanneer waterberging wordt gecombineerd met de 

teelt van biomassa kan de grond tevens landbouwkundig in gebruik blijven. De 

haalbaarheid van dit concept is echter sterk afhankelijk van de regelgeving met betrekking 

tot duurzame energie. Daarnaast moet het concept zicht nog in de praktijk bewijzen. Het 

vinden van private investeerders zal daarom naar verwachting niet eenvoudig zijn. Het 

succes van de casus Veenoordkolk en Teugse kolk laat zien dat het bergen van baggerspecie 

een goede verdienmogelijkheid kan zijn om de herinrichting van diepe plassen te kunnen 

financieren.  
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AANBEVELING PPS CONCEPTEN  

Het verdient aanbeveling om de randvoorwaarden van het PPS concept waterberging en duurzame 

energiewinningen nader te onderzoeken. Het succes bij de casus Veenoordkolk en Teugse kolk kan 

zeer waarschijnlijk ook op andere locaties worden herhaald, hier ligt ook voor de private partijen een 

grote kans om door middel van eigen initiatief werk binnen te halen. Het verdient dan ook aanbeveling 

om de potentiële locaties voor het concept van het herontwikkelen van diepe plassen door het bergen 

van baggerspecie in kaart te brengen. 

 

3. Hoe wordt de invloed van de institutionele context op het succes van PPS bij het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen door de betrokken private en publieke 

partijen in de praktijk beoordeeld?  

 

Concluderend kan er worden gesteld dat de institutionele context als geheel van evident 

belang is voor het succes van PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen. De hypothese dat het succes van PPS bij het beheer en de inrichting van 

regionale watersystemen voor een groot deel wordt bepaald door de institutionele context 

wordt dan ook ondersteund door de resultaten van het empirische onderzoek. Bij de 

beschrijvingen van de casussen is er al uitgebreid ingegaan op de invloed van de 

institutionele context op het succes van de casussen. De beoordeling van de verschillende 

aspecten (die samen de institutionele context vormen) bij de casussen liepen soms erg 

uiteen, desondanks kunnen er uit de casussen toch enkele duidelijke en generaliseerbare 

conclusies worden getrokken: 

 

 De aspecten die worden gerekend tot het Historical Institutionalism hebben een zeer 

duidelijk effect op het succes van een PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen. Enkele formele regels, zoals de aanbestedingsregels lijken een negatief 

effect te hebben op het succes van de PPS. Ook de aspecten die betrekking hebben op de 

verschillen in organisatie tussen de publieke en private partijen blijken een negatieve 

invloed te kunnen hebben op het succes van de PPS. Op deze twee punten wordt 

daarom onderstaand verder ingegaan. De houding van het bestuur heeft een duidelijke 

positief effect op het succes van de PPS en kan als een belangrijke succesfactor worden 

gezien.  

 De aspecten die worden gerekend tot het RCI hebben over het algemeen allemaal een 

vrij grote positieve bijdrage geleverd aan het succes van de PPS. Op dit vlak zijn er dan 

ook geen duidelijke knelpunten of aanbeveling te benoemen. Wel kan worden 

geconcludeerd dat, ondanks de positieve beoordeling van de aspecten economische 

motieven voor de publieke partijen vaak niet de belangrijkste reden zijn om een PPS aan 

te gaan.  

 ‘Vertrouwen’ is een aspect dat in eerste instantie tot het SI werd gerekend en bij de 

casussen een vrij groot positief effect op het succes van een PPS heeft. Dit aspect is echter 

meerduidig en kan slechts deels tot het SI worden gerekend. Onderstaand wordt 

daarom verder op dit punt ingegaan. Verschillen tussen bedrijfsculturen blijken over het 

algemeen een redelijk negatief effect op het succes van een PPS te kunnen hebben. Deze 

verschillen komen vaak voort uit de verschillen in organisatie en hebben dus ook veel in 

lijn met het HI. Dit geeft aan dat er geen harde grenzen zijn tussen de verschillende  

neo-institutionele stromingen.   
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 Wanneer de institutionele context geschikt is betekent dit niet dat een PPS bij het beheer 

en de inrichting van regionale watersystemen automatisch een succes wordt. 

Casusspecifieke factoren zijn immers van groot belang gebleken. Deze casusspecifieke 

factoren blijken vooral betrekking te hebben op de condities die nodig zijn voor het 

verdienmodel van de casus. Bij casus Het Nieuwe Water zorgt de grote vraag naar - en 

het kleine aanbod van bouwrijpe grond voor een goed verdienmodel. Bij casus 

Veenoordkolk en Teugse kolk was er sprake van een goed verdienmodel vanwege de 

geschikte locatie om bagger te bergen en het grote aanbod van bagger in de directe 

nabijheid van deze locatie. Daarnaast blijkt de economische crisis de belangrijkste 

exogene factor te zijn met een (negatief) effect op het succes van een PPS waar rode 

ontwikkelingen de verdienmogelijkheid vormen. Daarnaast zijn ook toevallige 

historische gebeurtenissen van invloed, zoals de wateroverlast die bij casus Het Nieuwe 

Water als ‘schock event’ fungeerde.  

 

Aanbestedingsbeleid  

De invloed van het eigen aanbestedingsbeleid van betrokken overheden op het succes van 

de PPS wordt over het algemeen als negatief gezien. Private partijen hebben bij PPS 

projecten bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen vaak met meerdere 

publieke partijen en dus met meerdere soorten aanbestedingsregels te maken. Dit maakt het 

voor de private en publieke partijen ondoorzichtig. Daarnaast lijkt het aanbestedingsbeleid 

er niet op gericht dat de private partijen met de initiatieven komen voor een project. De 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2011) onderkent dit probleem. Het 

aanbestedingsbeleid dient een duidelijk doel dat tweeledig is. Het overheidsgeld moet zo 

goed mogelijk worden besteed en marktpartijen moeten een eerlijke kans krijgen (VNG, 

2011). Het zonder meer versoepelen of afschaffen van het aanbestedingsbeleid is dan ook 

niet aan de orde. Wel kan het aanbestedingbeleid beter en duidelijker, waardoor de kansen 

op een succesvolle PPS worden vergroot. Dit leidt tot de volgende aanbeveling: 

 

AANBEVELING AANBESTEDINGSBELEID  

De overheden zouden een uniform aanbestedingsbeleid moeten ontwikkelen, waarbij ook aandacht 

wordt besteed aan initiatieven vanuit de markt. Door uniformiteit wordt de regeldruk niet groter, maar 

worden de regels wel duidelijker. Het zou goed zijn als de Unie van Waterschappen de samenwerking 

zoekt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor het ontwikkelen van een uniform 

aanbestedingsbeleid. Daarnaast verdient het aanbeveling dat zowel publieke als private partijen hun 

kennis en kunde van het aanbestedingsbeleid vergroten, waardoor ze risico’s beter in kunnen 

schatten. 

 

Verschillen in organisatie 

Bij een aantal casussen worden bepaalde aspecten als negatief beoordeeld die te herleiden 

zijn tot het verschil in organisatie tussen de markt en de staat. Dit verschil in organisatie is 

inherent verbonden aan de verschillen in taken en verantwoordelijkheden van de markt en 

de staat. De staat moet bijvoorbeeld zorgen voor democratische legitimatie, waardoor 

beslissingen langer duren dan bij een private partij. Daarnaast is er bij een privaat initiatief 

niet altijd de mogelijkheid voor de gemeente om snel medewerking te verlenen. Wanneer 

bijvoorbeeld ambtelijke capaciteit nodig is kan het zijn dat hierover eerst in een 

raadsvergadering moet worden beslist, terwijl de private partij gebaat is bij snelheid. Bij 

bijvoorbeeld casus Veenoordkolk en Teugse kolk is duidelijk te zien dat de institutionele 

setting van de gemeente er niet op gericht is om met privaat initiatief om te gaan. De 

organisaties van de publieke partijen lijken over het algemeen ondersteuning te bieden aan 

het gangbare pad van publieke realisatie,  terwijl er vanuit de organisatie niet/nauwelijks 
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prikkels zijn om samen te werken binnen een PPS en in het bijzonder niet wanneer het een 

privaat initiatief betreft. Daarnaast kent het beleid van de publieke partij, vanwege 

bestuurscycli een beperkte houdbaarheid. Deze houdbaarheid kan zeker bij grootschalige 

projecten, zoals Het Nieuwe Water veel korter zijn dan de looptijd van het project. Dit alles 

kan er aan bijdragen dat private en publieke partijen elkaars bedrijfsculturen negatiever 

beïnvloeden en het vertrouwen op macroniveau afneemt. Deze conclusie leidt tot een 

aanbeveling specifiek voor de publieke partijen en een specifiek voor de private partijen. 

 

AANBEVELING PUBLIEKE PARTIJEN ORGANISATIE 

De organisatie van de publieke partijen moet meer ondersteuning bieden aan het participeren binnen 

een PPS en in het bijzonder aan het omgaan met privaat initiatief. Om beter met privaat initiatief om te 

kunnen gaan kan het in de begroting van de publieke partij op voorhand mogelijk worden gemaakt om 

op korte termijn voldoende ambtelijke capaciteit vrij te maken om een privaat initiatief te beoordelen.  

Door middel van een QuickScan kunnen specialisten beoordelen of aan de succesvoorwaarden (goed 

bestuur, meerwaarde, verdienmodel) voor een PPS kan worden voldaan. Zo ja; dan kan de beslissing 

worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. Op deze manier weet de private partij op korte termijn of 

haar initiatief kans van slagen heeft. De publieke partijen moeten zo duidelijk mogelijk zijn over de eisen 

waaraan de private partijen binnen een PPS moeten voldoen. Hierbij moeten er afspraken op 

hoofdlijnen worden vastgelegd die zo verankerd zijn dat ze ook bestuurscycli overleven.  

 

AANBEVELING PRIVATE PARTIJEN ORGANISATIE  

De private partijen zullen beter bewust moeten worden van de taak van de publieke partij. Doordat er 

sprake moet zijn van democratische legitimatie kunnen beslissingen langer duren en bestaat de kans 

dat een privaat initiatief door het bevoegd gezag alsnog wordt afgeschoten. Dit is een risico dat de 

private partijen in moeten calculeren. Het opstellen van een risicoanalyse kan hierbij behulpzaam zijn. 

De houding van het bestuur t.o.v. het initiatief moet hierbij zeker worden gepeild. Daarnaast is het ook 

zeker bij een privaat initiatief voor de private partij van belang dat er maatschappelijk draagvlak voor het 

plan is. Waar publieke partijen vaak spreken over draagvlak creëren zullen de private partijen nog meer 

op zoek moeten naar maatschappelijk draagvlak dat al (latent) aanwezig is, om uiteindelijk ook 

bestuurlijk draagvlak te creëren.  

 

Vertrouwen 

Vertrouwen op macroniveau hangt nauw samen met de organisaties van de verschillende 

partijen en de organisatie van de PPS zelf. Vertrouwen op macroniveau heeft daarom veel in 

lijn met het bovenstaande beschreven conclusies en aanbevelingen. Bij casus Het Nieuwe 

Water heeft vertrouwen op macroniveau bijvoorbeeld een positief effect vanwege de goede 

organisatie van de PPS zelf en het vertrouwen in de private partij. Het persoonlijke, meer 

intentionele vertrouwen (micro- niveau) tussen betrokkenen personen binnen de PPS lijkt 

zich moeilijker te laten sturen. De respondenten geven aan dat het niet/nauwelijks 

afdwingbaar is, historisch moet groeien en ook steeds opnieuw moet worden bewezen. Het 

persoonlijke vertrouwen wordt echter wel als belangrijk gezien en had bij de onderzochte 

casussen een positief effect op het succes van de PPS.  

 

AANBEVELING VERTROUWEN  

Het vertrouwen op macroniveau kan worden bevorderd door de organisaties van publieke en private 

partijen meer op elkaar af te stemmen, in lijn met de twee voorgaande aanbevelingen. Daarnaast dient 

ook de PPS zelf goed georganiseerd te zijn. Het vertrouwen op macroniveau kan deels worden 

afgedwongen door een duidelijke organisatie en afspraken. Het verdient aanbeveling om ten minste een 

intentieovereenkomst op te stellen. Samenwerking met maatschappelijke partners en transparantie over 

bijvoorbeeld het verdienmodel kunnen vertrouwen op macroniveau verder bevorderen. Minsten zo 

belangrijk, maar moeilijker te sturen lijkt het meer intentionele vertrouwen op microniveau. Het is in 

ieder geval zaak dat er wordt geïnvesteerd in de relatie tussen de betrokken personen. De betrokken 

personen binnen de PPS moeten in elk geval draagvlak en mandaat binnen hun eigen organisatie 

genieten. Dit komt zowel het persoonlijk vertrouwen als het vertrouwen in de organisatie waar ze voor 

werken ten goede.  
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9.2 REFLECTIE  

Validiteit 

De validiteit of geldigheid van een onderzoek heeft betrekking op de juistheid van de 

onderzoeksbevindingen. Deze wordt bepaald door de mate waarin de gekozen opzet juist is 

(interne validiteit). Daarnaast bestaat de validiteit uit de mate waarin de resultaten van het 

onderzoek te generaliseren zijn naar andere vergelijkbare onderzoekseenheden/casussen 

(externe validiteit) (Baarda et al, 2009).  

 

De veronderstelde causale relatie tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke 

variabele is weergegeven in het conceptueel model. De interne validiteit wordt dan ook 

voor een groot deel bepaald door de mate waarin het conceptuele model past bij de 

werkelijkheid. Met behulp van bestaande theoretische inzichten is het model zo sluitend 

mogelijk gemaakt. Het conceptuele model is grotendeels overeind gebleven tijdens het 

onderzoek. Op basis van het conceptueel model zijn een aantal aspecten afgeleid waarvan 

werd verondersteld dat ze tot de institutionele context behoorden. Uit de synthese is 

gebleken dat het aspect vertrouwen meerduidig is en het eigenlijk uit twee verschillende 

aspecten bestaat die elk tot een andere institutionele stroming behoren. Daarnaast is 

gebleken dat bepaalde aspecten in de praktijk nauwelijks invloed hebben op het succes van 

een PPS. Sommige andere aspecten bleken juist een duidelijke positieve- dan wel negatieve 

invloed op het succes te hebben. Om deze redenen is er na een vergelijking tussen theorie en 

de empirie dan ook een verbeterd conceptueel model opgesteld. 

 

Gekozen onderzoeksstrategie en data- verzameling 

De keuze voor een case-study is ook achteraf gezien te verantwoorden. Het bleek lastig om 

überhaupt drie casussen te vinden die aan de voorwaarden voldeden. Er waren simpelweg 

te weinig onderzoekseenheden om een survey of uitgebreide desk- research uit te kunnen 

voeren. Ook heeft het case-study onderzoek voldoende informatie opgeleverd om de 

onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden en aan de doelstelling van dit onderzoek te 

voldoen. De interviews bij de verschillende casussen zijn een goede manier gebleken om de 

diepgaande inzichten te verweven die noodzakelijk waren voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. Er kan dus worden gesteld dat de gekozen onderzoeksstrategie van een 

case-study een goed, of tenminste afdoende keuze is geweest. Er zijn echter wel een aantal 

belangrijke kanttekeningen te maken. De keuze voor een case-study is in een vroeg stadium 

van het onderzoek gemaakt. De subjectieve voorkeur voor een case-study en de 

geformuleerde onderzoeksvragen lagen hieraan voor een groot deel ten grondslag. Veel tijd 

is gespendeerd aan het zoeken van geschikte casussen, terwijl de uiteindelijke opbrengsten 

in verhouding enigszins summier zijn. Met achteraf verkregen wijsheid zou het onderzoek 

zich wellicht niet moeten hebben laten beperken door alleen te focussen op casussen die aan 

alle opgestelde voorwaarden voldeden. Mogelijk hadden meerde interviews met experts uit 

het veld waardevolle informatie opgeleverd. Dit hadden bijvoorbeeld ook personen kunnen 

zijn die bij PPS projecten betrokken zijn buiten het waterbeheer. Door het onderzoek op 

deze manier iets breder te trekken zou er meer informatie verzameld zijn, waardoor er 

eventueel meer generaliseerbare conclusies konden worden getrokken. Wanneer er alleen 

een beperkt aantal casussen worden onderzocht is het immers beperkt mogelijk om 

bevindingen van toepassing te verklaren op het geheel.  
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Het totaal aantal interviews is met 9 vrij beperkt. Hoewel dit aantal beperkt is kan er toch 

van een adequate dataverzameling worden gesproken. Allereerst hebben alle interviews 

veel waardevolle informatie opgeleverd en is er maximaal gebruik gemaakt van de 

antwoorden op de interviewvragen en de beoordelingskaders. Op de punten waar achteraf 

bleek dat er onvoldoende informatie was verzameld zijn er in een later stadium aanvullende 

interviewvragen gesteld. Het feit dat de casussen een goede afspiegeling van de praktijk zijn 

en er meerdere casussen zijn onderzocht komt de externe validiteit ten goede. Ook is er bij 

de casussen gebruik gemaakt van bronnentriangulatie, waardoor de validiteit groter is.  

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is een indicatie van de mate waarin de resultaten van het onderzoek 

onafhankelijk zijn van toeval (Baarda et al., 2009, p.196). Bij kwalitatief onderzoek vormt dit 

volgens Baarda et al. (2009) echter altijd een probleem, omdat toeval altijd deel uitmaakt van 

het onderzoeksproces bij een kwalitatief onderzoek. Het belangrijkst bij een kwalitatief 

onderzoek is volgens Baarda et al. (2009) echter dat de resultaten en conclusies 

controleerbaar en inzichtelijk zijn. Het onderzoek is controleerbaar en inzichtelijk gemaakt 

door bijvoorbeeld te verantwoorden op basis van welke parameters de casussen zijn 

geselecteerd. Daarnaast zijn de toegepaste kernbegrippen, zoals PPS en het succes van een 

PPS zo goed mogelijk geoperationaliseerd. Door het geven van duidelijke definities is 

voorkomen dat begrippen verkeerd worden geïnterpreteerd. Daarnaast zijn de begrippen, 

selectie van de casussen etc. besproken met de begeleider van Arcadis (dhr. F. Dotinga) en 

de begeleidster van de Radboud Universiteit (mvr. L. Carton). Tijdens de interviews zijn de 

begrippen ook uitgelegd aan de respondenten om verkeerde interpretatie te voorkomen. De 

resultaten van de interviews worden inzichtelijk gemaakt door de ingevulde 

beoordelingskaders als bijlage op te nemen. Het is dan ook zeer onwaarschijnlijk dat een 

andere onderzoeker (op basis van dezelfde uitgangspunten) op fundamenteel andere 

resultaten en conclusies uit zal komen. Toch is er aantal punten die de betrouwbaarheid van 

dit onderzoek enigszins ter discussie stellen. De casussen zijn met uitzondering van Het 

Nieuwe Water gevonden door gebruik te maken van de netwerken van personen binnen 

Arcadis. Daarnaast was er bij het selecteren van de casussen sprake van afhankelijkheid van 

de beschikbaarheid van informatie en de bereidwilligheid van personen om mee te werken. 

Tevens bestaat er de mogelijkheid dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven. 

Deze punten hebben er in zeker mate aan bijgedragen dat er succesvolle casussen zijn 

geselecteerd. Het is aannemelijk dat er van niet succesvolle casussen minder informatie 

beschikbaar was. De mogelijke reden dat respondenten niet mee wilden werken is dat de 

casus niet succesvol was. Dit betekent dat het beeld van PPS bij het beheer en de inrichting 

van regionale watersystemen dat in dit onderzoek ontstaat wellicht enigszins (te) florissant 

is.  

 

Triangulatie  

Triangulatie is het gebruik van twee of meer van elkaar onafhankelijke methoden van data-

collectie binnen één onderzoek met als doel: “to help ensure that the data are telling you 

what you think they are telling you” (Saunders et al., 2009). Door gebruik te maken van 

triangulatie wordt de kans op valide onderzoeksresultaten vergroot. In dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van methodetriangulatie in de vorm van literatuuronderzoek en 

casestudies. Daarnaast is er ook sprake van bronnentriangulatie. Bij de literatuurstudie is er 

gebruik gemaakt van boeken, websites, beleidsdocumenten, onderzoeks- en 
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adviesrapporten, artikelen uit vakbladen, Phd thesissen en wetenschappelijke (peer-

reviewed) artikelen. De literatuur is afkomstig van zowel Nederlandse als buitenlandse 

auteurs. Ook binnen de casestudies is er gebruik gemaakt van bronnentriangulatie. Naast de 

interviews zijn de casussen ook beschreven op basis van een literatuurstudie. Hiervoor zijn 

o.a. inrichtingsplannen, bestemmingsplannen, nota’s van zienswijzen, informatie van 

websites en beleidsdocumenten bestudeerd.  

 

Vervolgonderzoek 

Op basis van de conclusies en de reflectie van het onderzoek worden de volgende 

aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek: 

 
AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK  

1) Aangezien er in het onderzoek (onbewust) in meer of mindere mate succescasussen zijn 

geselecteerd is het interessant om in een vervolgonderzoek ook actief op zoek te gaan naar worst-

case scenario’s.  

 

2) Om de externe validiteit van de onderzoeksresultaten te vergroten verdient het aanbeveling om 

bijvoorbeeld  de  beoordelingskaders aan een grote groep respondenten voor te leggen. De 

beoordelingskaders kunnen (in verbeterde vorm) ook worden toegepast voor een kwantitatief 

onderzoek. De resultaten kunnen op deze manier ook voor statistische generalisatie worden gebruikt.  

 

3) De Casus Veenoordkolk en Teugse kolk laat zien dat ook private partijen bij gebiedsontwikkeling 

kunnen zorgen voor maatschappelijke betrokkenheid. In hoeverre en tegen welke voorwaarden private 

partijen kunnen worden ingezet voor het betrekken van de civil society bij het waterbeheer en bij 

gebiedsontwikkelingen in het algemeen is een buitengewoon wetenswaardig onderwerp voor een 

vervolgstudie. 
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9.3 SLOTBESCHOUWING  

Dit onderzoek laat zien dat PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen 

geen panacee is. Er zal altijd een spanningsveld bestaan tussen onderling vaak strijdige 

publieke en private doelen. Een goede balans tussen de kerndomeinen van de staat, de 

markt en de civil society is hierbij van groot belang, maar verre van eenvoudig. Wel vormen 

de onderzochte casussen een bewijs dat PPS bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen zeker succesvol kan zijn. Er zijn uiteenlopende PPS concepten onderzocht 

die bijdragen aan de opgaven voor het beheer en de inrichting van regionale watersystemen. 

De PPS projecten blijken vooral op het gebied van synergie veel meerwaarde op te leveren. 

Ook kan het leiden tot een goedkopere realisatie van publieke doelen (casus Dynamisch 

Beekdal). Een PPS kan er zelfs toe leiden dat publieke doelen van de grond, of beter gezegd 

van het water komen door een privaat initiatief (casus Veenoordkolk en Teugse kolk). De 

institutionele context blijkt van significant belang voor het succes van PPS bij het beheer en 

de inrichting van regionale watersystemen, al zijn casusspecifieke factoren vaak ook van 

(doorslaggevend) belang. Door de bank genomen lijkt de institutionele context het succes 

van  PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen niet heel erg in de weg 

te staan. Al kan dit beeld enigszins gekleurd zijn, omdat er (onbewust) alleen succescases 

zijn onderzocht. Er zijn enkele aspecten gevonden die tot de institutionele context behoren 

en het succes van een PPS negatief beïnvloeden. Deze hebben deels betrekking op formele 

regels, zoals de pluriforme aanbestedingsregels die als nodeloos ingewikkeld worden 

gezien. Daarnaast lijken de organisaties van de publieke partijen er nog onvoldoende op 

gericht om met privaat initiatief om te gaan. Er zijn vanuit de organisatie meer prikkels 

nodig die de keuze voor dit pad ondersteunen.  

 

Ostrom en Basurto (2011, p.335) geven echter aan dat er te veel vanuit wordt gegaan dat het 

gedrag van actoren alleen door formele/wettelijke regels wordt bepaald “legislative behavior”. 

Om PPS bij het beheer en de inrichting van regionale watersystemen succesvoller te kunnen 

laten zijn zullen dus zeker niet alleen formele instituties in de vorm van regels moeten 

worden aangepast. “Collective linguistic and symbolic acceptenace” (Searle, 2005) betekent dat 

de staat, de markt en de civil society niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk gezien elkaars 

taal moeten spreken. Verschillen in bedrijfsculturen moeten hierbij worden overbrugd en 

zowel institutioneel als persoonlijk vertrouwen is onontbeerlijk. De staat zal het belang en 

de taken van de markt moeten onderkennen. Hiervoor moet de staat ook vanuit de markt 

kunnen denken en bijvoorbeeld zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen met betrekking tot 

de verplichtingen van een private partij binnen een PPS. Hier staat tegenover dat de markt 

de taken en verantwoordelijkheden van de staat moeten erkennen en dus ook moet leren 

denken vanuit het oogpunt van maatschappelijk belang. Bovenal de staat, maar ook tot op 

zekere hoogte de markt, zijn er hierbij verantwoordelijk dat de rol van de ‘civil society’ niet 

onderbelicht raakt. Bij de ‘civil society’ moet hier worden gedacht aan bijvoorbeeld 

maatschappelijke organisaties en omwonenden die niet direct deel uit maken van de PPS, 

maar wel mogelijk (negatieve) gevolgen ondervinden. Bij de onderzochte casussen bleek er 

over het algemeen voldoende aandacht te zijn voor de ‘civil society’. De Casus 

Veenoordkolk en Teugse kolk liet zelfs zien dat private betrokkenheid maatschappelijke 

betrokkenheid niet uit hoeft te sluiten, maar zelfs kan bevorderen. In hoeverre de mark op 

een goede manier kan bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid is hierbij een 

interessante vraag voor vervolgstudie. Alleen wanneer er sprake is van een goede balans 

tussen de markt, de staat en de civil society kan er sprake zijn van echte succesvolle PPS.  
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Algemeen  

1. (Voor zover het nog niet bekend is) Achtergronden van de casus:  

a. Wanneer is het project opgestart en in welke fase is het nu?  

b. Welke partijen zijn er betrokken? 

c. Welke publieke en private doelen worden er gerealiseerd? 

2. Op welke manier is de organisatie betrokken bij de casus? 

3. Hoe is de organisatie bij de casus betrokken geraakt?  

4. Op welke manier is de geïnterviewde betrokken bij de casus, wat is zijn functie?  

  

Succesvolle PPS bij het beheer van regionale watersystemen  

In het onderzoek wordt de volgende definitie van PPS bij het beheer van regionale 

watersystemen  gehanteerd:  

“Een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen, gericht op de realisatie 

van onderling afhankelijke publieke en private doelen (waarbij de publieke doelen 

betrekking hebben op het beheer van regionale watersystemen), op basis van een bindende 

verdeling van –tenminste- risico’s en verantwoordelijkheden.”  

5. Hoe beoordeelt u deze definitie van PPS?  

6. Is deze definitie volgens u van toepassing op de casus en zo niet, waarom niet? 

 

Een van de voorwaarden van een succesvolle PPS is dat deze meerwaarde oplevert. Een PPS 

kan op meerdere niveaus meerwaarde opleveren. In het onderzoek worden de volgende 

punten genoemd: snellere realisatie publieke doelen, kostenvoordelen, synergie en nieuwe 

producten (Klijn et al., 2006)  

 

7. Op welke van deze punten leverde de PPS bij de casus volgens u meerwaarde op?  

8. Zijn er nog andere punten waarmee de PPS meerwaarde opleverde?  

9. Leverde de PPS knelpunten op voor het realiseren van de publieke doelen? 

(winstmaximalisatie vs. publieke belang)  

10. In hoeverre was er bij de PPS ruimte om partijen bij de planvorming te betrekken die 

geen onderdeel van de PPS uitmaken (maatschappelijke betrokkenheid)?  

11. Hoe beoordeelt u de rechtmatigheid van de PPS?  

 

Institutionele context  

Op basis van een literatuurstudie zijn een aantal aspecten naar voren gekomen die de het 

succes van PPS bij het beheer van regionale watersystemen lijken te beïnvloeden.  

Deze aspecten zijn in een aantal verschillende categorieën verdeeld. Samen vormen deze 

aspecten de institutionele context waarbinnen de PPS plaatsvindt.  

 

12. Kunt u per aspect in de tabel aangeven op welke manier en in welke mate het aspect het 

succes van de PPS binnen de casus beïnvloedt?  

13. Vormen de genoemde aspecten in de tabel een goed kader om de invloed van de 

institutionele context op het succes van PPS bij het beheer van regionale watersystemen 

te toetsen?  

BIJLAGE 3 Interview vragenlijst 
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13. Kunt u een toelichting geven bij de aspecten welke een uitgesproken negatieve, of 

positieve invloed hebben op het succes van de casus?  

14. Spelen er nog andere aspecten een rol. Zo ja, welke aspecten en op wat voor manier 

spelen ze een rol? (dit hoeven niet perse aspecten te zijn die betrekking hebben op de 

institutionele context). 

 

Doorkijk en lessen voor de toekomst  

15. Welke kansen ziet u voor PPS projecten bij het beheer en de inrichting van regionale 

watersystemen in de toekomst?  

16. Kunt u aangeven wat volgens u de allerbelangrijkste punten zijn om van een PPS bij het 

beheer en de inrichting van regionale watersystemen een succes te kunnen maken en 

wat de grootste valkuilen (negatieve punten) zijn?  

17. Er is behoefte aan een instrument om het succes van een PPS beter meetbaar te kunnen 

maken? 

18. Zo ja, wat voor soort instrument (bijvoorbeeld een checklist) kan hierbij behulpzaam 

zijn? 

 

 
 

Afbeelding 10  

Beoordelingskader  
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Casus 1: Het Nieuwe Water  

 

Ernst Fidom (Gemeente Westland, ONW)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 Ingevulde beoordelingskaders 
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Marc de  Bruijne (Provincie Zuid- Holland)  
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Fred Nederpel (Hoogheemraadschap Delfland) 
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Casus 2: Dynamisch Beekdal  

 

Bart Pastor (Waterschap Aa en Maas)  
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Jan Lubbersen (Waterschap Aa en Maas) 

 
 

Roel Kloeze (adviseur landgoed De Rietwiel) 
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Casus 3: Veenoordkolk en Teugse kolk  

 

Almar Otten (Gemeente Deventer)  
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Hans Pohlmann (Arcadis) 
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1. In welke mate is het vertrouwen van partij X in de organisatie van partij Y van 

belang voor een succesvolle PPS? 

2. Vraag specifiek voor casus Het Nieuwe Water: In hoeverre speelde mee dat de gekozen 

private partij een 100% dochter is van BNG en geen ‘gewone’ projectontwikkelaar? 

3. In welke mate heeft de gekozen organisatievorm van de PPS zelf bijgedragen aan 

het vertrouwen?  

4. Vraag specifiek voor Het Dynamisch Beekdal: Welke bijdrage heeft de gekozen 

samenwerkingsvorm (niet/nauwelijks juridisch bindende afspraken) tussen de 

landgoedeigenaar en het waterschap op het vertrouwen?  

5. In hoeverre is het onderlinge persoonlijke vertrouwen tussen de betrokkenen van 

de publieke en de private partij van belang voor het succes van de PPS?  

6. Waaruit bestaat dit persoonlijke vertrouwen?  

7. Zijn er manieren waarop het persoonlijke vertrouwen kan worden vergoot?  

8. Is het onderling vertrouwen tussen publieke partijen en publieke en private 

partijen nog van andere factoren afhankelijk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5 Aanvullende interviewvragen 
 

 

De aanvullende interviewvragen zijn in een later stadium van het onderzoek gesteld aan dezelfde 

respondenten. De vragen hebben voornamelijk betrekking op het kernbegrip ‘vertrouwen’. Vertrouwen 

is een van de aspecten uit het beoordelingskader, maar het bleek bij de eerste interviews onvoldoende 

geoperationaliseerd. De eerste interviews leverde daarom op dit punt onvoldoende informatie op om 

diepgaande uitspraken te kunnen doen. Via de mail zijn daarom de onderstaande aanvullende 

interviewvragen gesteld aan de respondenten.  
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